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РОЛЬ АРХИВНЫХ ДОКУМЕНТОВ В РЕКОНСТРУКЦИИ 
ИСТОРИИ СТУДЕНЧЕСКОГО ОТДЕЛА БИБЛИОТЕКИ 
НОВОРОССИЙСКОГО УНИВЕРСИТЕТА

В статье сделана попытка объединить разрозненные сведения об истории и 
деятельности студенческой библиотеки Одесского национального университе-
та имени И. И. Мечникова. С помощью вновь открытых архивных материалов 
реконструированы некоторые моменты из истории создания фонда Кабинета 
для чтения студентов в Ришельевском лицее и дальнейшей его трансформации 
в студенческий отдел библиотеки Новороссийского университета. Показана 
роль Н. И. Пирогова в создании студенческой библиотеки.

Ключевые слова: Ришельевский лицей, Новороссийский университет, библи-
отека, Н. И. Пирогов, дарение, врач П. А. Иванов.

В структуре вузов страны их библиотеки всегда относилась к учебно-
вспомогательным учреждениям. Структура же любой вузовской библиотеки 
подразумевала совокупность ее подразделений, установление их соподчинен-
ности и взаимоотношений, а также распределение между ними функций и по-
лномочий. В рассматриваемый период, как правило, характерной чертой вну-
тренней организации всех вузовских библиотек было наличие в них главных, 
вспомогательных и студенческих библиотек. Главная библиотека несла на 
себе основную нагрузку по обеспечению как учебного, так и научного про-
цессов в вузе. 
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К вспомогательным библиотекам относились учебные библиотеки факульте-
тов, лабораторий и кафедр, кабинетов и семинаров. Возникали такие библиотеки 
по инициативе ученых университета, поэтому факультетские и кафедральные 
библиотеки комплектовали фонды по отраслям знаний для самостоятельной 
работы студентов, а семинарские библиотеки создавались для проведения се-
минаров, имели фонды для практических занятий и индивидуальных консуль-
таций преподавателей. В кабинетах и лабораториях появлялись справочные 
книжные отделы и комплекты журналов. Все вспомогательные библиотеки 
были в непосредственном ведении профессуры и, как правило, руководили та-
кими библиотеками тоже профессора, но работали в них студенты. 

Создавались при университетах и чисто студенческие библиотеки. Студен-
ческими до 1917 г. было принято называть библиотеки, созданные на средства 
самих студентов на кооперативных началах. Именно такие библиотеки появи-
лись в 1857 г. в Ришельевском лицее и в 1903 г. на медицинском факультете при 
Новороссийского университета [ил. 1].

. 

Ил. 1.

Как видим, сложившаяся структура университетской библиотеки определя-
ла ее принципы в организации обслуживания – по категориям читателей, по 
отраслям знаний и по типам и видам литературы, однако сам процесс органи-
зации структуры на данном этапе демонстрировал слабые связи ее элементов, 
«внутреннюю неорганизованность». Все элементы этой структуры были 
направлены на удовлетворение различных потребностей читателей, они не 
были взаимосвязаны и не составляли единую организационно – функциональ-
ную структуру. Все процессы библиотечной работы, начиная от приобретения 
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книг, их инвентаризации и заканчивая обслуживанием 
читателей, выполнялись обособленно.

В структуре Новороссийского университета четко 
выделялась основная или, как иногда ее называли, фун-
даментальная библиотека, а также – специальный отдел 
основной библиотеки, который занимался обеспечением 
книгами только студентов. Cтуденческий отдел представ-
лял собой часть фонда фундаментальной библиотеки Но-
вороссийского университета. Он возник еще в лицейские 
времена во многом благодаря содействию знаменитого 
хирурга и педагога Н.  И. Пирогова [ил. 2].

Кроме самой старой основной библиотеки лицея, воз-
никшей на деньги герцога де-Ришелье, и кабинета для 
чтения при ней как прототипа будущей «профессорской 
лектории», т. е. читального зала для профессорско-преподавательского со-
става, основанного в 1838 г. по предложению попечителя Одесского учебного 
округа Д. М. Княжевича, в лицее существовала также студенческая библио-
тека, которая образовалась в 1838 г за счет книг, купленных частично за счет 
денег на учебные пособия, а частично за счет «пансионерной» суммы. Она со-
стояла в заведывании инспектора лицея, а книгами студенческой библиотеки 
пользовались преимущественно воспитанники состоявшего при лицее панси-
она. В самом конце деятельности лицея было предложено обратить ее в соб-
ственно «пансионскую» библиотеку, в которой бы были учебные пособия для 
студентов, живущих в пансионе лицея и книги, необходимые воспитанникам 
лицейской гимназии [16, с. 129-130]. В конечном итоге, после преобразования 
лицея в Новороссийский университет, эта библиотека отошла Ришельевской 
гимназии.

В 1855 г., когда преподаватели занимались обсуждением различных пред-
ложений относительно улучшений по учебной части лицея, среди прочего 
был затронут и вопрос о состоянии библиотеки вообще. Профессор А. В. Лох-
вицкий1, выдающийся правовед и либерал, обратил внимание своих коллег на 
необходимость существенного пополнения основной библиотеки и кабинета 
для чтения при ней, особенно иностранными периодическими изданиями и 
беллетристикой; он тогда писал по этому поводу: «Развитие студентов услов-
ливается столько же слушанием лекций, сколько чтением, особенно живых, 
современных книг и изданий, – без этого нельзя иметь право на название обра-
зованного человека. Лицейская библиотека и кабинет, сравнительно с библио-
1 Лохвицкий Александр Владимирович (1830-1884) – юрист, доктор права, присяжный поверенный, дей-

ствительный статский советник. В 1851 г. окончил юридический факультет Московского университе-
та. В 1855 г. защитил магистерскую диссертацию. В 1856 г. прослушал курс права в Гейдельберге. За 
труд «Губерния, её земские и правительственные учреждения» (СПб., 1864) удостоен степени доктора 
государственного права. Преподавал в Ришельевском лицее: адъюнкт (с 10.10.1856 г.), профессор (с 
31.12.1856  г.)  – читал курсы энциклопедии, законоведения и истории русского права. Переехав в Петер-
бург, читал лекции энциклопедии и законоведения в Императорском Александровском лицее (1861–1867) 
и в военно-юридической академии. С 1866 г. издавал и редактировал газету «Судебный вестник».

Ил. 2. Портрет  
Н. И. Пирогова
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теками других высших учебных заведений России, находится в весьма неблес-
тящем состоянии»2. К тому же доступ студентов к ее библиотечным фондам 
был строго регламентирован «Правилами для студентов Ришельевского лицея» 
в редакциях 1840, 1853, 1858 гг. Поэтому, вступив в обязанности попечителя 
Одесского учебного округа, Н. И. Пирогов и познакомившись с положением 
дел в округе, в том числе и в библиотеке Ришельевского лицея, оказался пе-
ред необходимостью преобразования учебных заведений. 20 января 1857 г. в 
докладной записке министру народного просвещения о ходе просвещения в 
Новороссийском крае он указывал на то, что в Ришельевском лицее «библио-
тека существует только по имени» и видит своей задачей, в первую очередь, 
снабжение учебниками только тех студентов, которые живут в пансионе лицея, 
а также воспитанников лицейской гимназии. 

21 февраля 1857 г. тот же профессор А. В. Лохвицкий, пользовавшийся 
большим уважением среди студентов, подал исправлявшему должность дирек-
тора лицея И. Г. Михневичу рапорт, в котором отмечал следующее: «В числе 
препятствий к умственному развитию студентов лицея едва ли не важней-
шее заключается в затруднении пользоваться лучшими литературными про-
изведениями и журналами. Гг. студенты, чувствуя это затруднение, сообщи-
ли мне о желании их учредить в Лицее исключительно для своего пользования 
Кабинет для чтения»3. Студенты приняли решение открыть в своём кругу 
подписку для сбора пожертвований на устройство кабинета деньгами или кни-
гами; кроме того, для этой цели они передали 100 руб., вырученных от про-
ведения благотворительного спектакля. Собрав необходимую сумму, студенты 
предполагали ежегодно выписывать лучшие литературные произведения и 
журналы. Надзор за Кабинетом должны были осуществлять сами лицеисты. 
Такое начинание встретило поддержку со стороны попечителя учебного окру-
га Н. И. Пирогова, который дал согласие на учреждение Кабинета. Тогда же 
были составлены «Правила для Кабинета для чтения студентов Ришельевского 
лицея». Текст этого довольно любопытного документа приводится ниже без 
существенных сокращений: 

«1. Кабинет учреждён единственно для гг. студентов; никто кроме их не 
может пользоваться находящимися в нём книгами и журналами. Он считает-
ся собственностью гг. студентов.

2. Кабинет состоит: 1, из русских литературных (и некоторых специальных) 
журналов и газет, 2, из собрания сочинений, мемуаров, путешествий и т. п. 
русских и иностранных, 4, из справочных книг, 5, из некоторых иностранных 
журналов и газет.

3. Для первоначального устройства Кабинета имеются следующие сред-
ства: 1) 100 руб. серебром из сбора за 2–й спектакль, 2) 50 руб. из Кален-
дарной суммы, 3) добровольная подписка студентов, 4) пожертвования кни-
гами и журналами. На будущее время, ежегодно при начале курса, будет 
2 ГАОО. Ф.44. Оп. 3. 1855 г. Д.156. Л.13
3 ГАОО. Ф. 44. Оп. 3. 1857 г. Д. 33. Л.1
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открываться подписка, из всех случайных доходов, как–то: спектаклей, кон-
цертов и проч., будет отчисляться на этот предмет. Все гг. студенты при-
глашаются к посильному старанию к улучшению Кабинета. Имена, сделавших 
значительные пожертвования, записываются в особую книгу.

4. Цель Кабинета – доставить студентам возможность следить за дви-
жением литературы и наук. Кабинет находится в здании Лицея.

5. Для заведывания Кабинетом избираются ежегодно трое из студентов. 
Они ведут счёт книгам, заботятся о пополнении Кабинета, о сохранении его 
в целости, выписывают по назначению журналы и книги и проч. Словом на 
их руках лежит вся хозяйственная часть. Кроме того, избирается ежегодно, 
из гг. профессоров, один попечитель Кабинета, без согласия которого ниче-
го не предпринимают студенты–распорядители, – особенно относительно 
выписки книг и журналов. Теперь принял обязанность попечителя профессор 
А. В. Лохвицкий, а избраны распорядителями гг. студенты: Стратонов, Кол-
лович и Величковский.

6. Попечитель Кабинета изыскивает средства и способы к улучшению 
Кабинета; получает собранные деньги, составляет вместе с распорядите-
лями список книг и журналов для выписки, ревизует Кабинет, и ежегодно, по 
окончании академического года, представляет Правлению Лицея подробный 
отчёт: 1) о наличном состоянии Кабинета, 2) о приходе и расходе денежных 
сумм, 3) об обращении книг и журналов между студентами.

7. Студенты-распорядители, для ближайшего надзора за Кабинетом, раз-
деляют этот надзор между собою по недельно.

8. Кроме того, ежедневно один из студентов Лицея назначается дежурным 
в Кабинете. Его обязанность: выдавать под расписку книги и журналы и на-
блюдать за порядком в Кабинете.

9. Кабинет открыт ежедневно, не исключая ни праздничных дней, ни вака-
ционного времени.

10. В обыкновенные дни Кабинет открывается с 1-го до 8-ми часов по полу-
дни; в праздничные, вакационные и вообще свободные от лекций дни по окон-
чании Литургии в Лицейской церкви.

11. Журналы и газеты остаются в Кабинете на столе до получения следу-
ющих нумеров. Они могут быть выдаваемы на дом только с 8-ми часов вечера 
до следующего утра 9 часов.

12. По получении новых нумеров, журналы и газеты выдаются на дом не 
долее как на одну неделю, а по истечении года по тому же правилу, как и книги.

13. Книги выдаются на дом студентам на срок не более 2-х недель и не 
более 3-х книг за один раз; по истечении этого срока книги должны быть 
представлены и если на них не поступит требования от других, вновь даваемы 
на тот же срок.

14. В случае, когда несколько лиц желают получить одну и ту же книгу – 
даётся она сперва тому, кто первый обратится с требованием, а остальным 
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по очереди. Для этой цели в Кабинете будет находится книга, в которой же-
лающие записывают свои требования.

15. На вакационное время книги выдаются в неограниченном числе, сооб-
ражая только количество требований от разных лиц, с числом находящихся в 
Кабинете книг.

16. Все недоразумения, в приложении означенных правил, разрешаются по-
печителем Кабинета.

17. Студент, не исполнивший правил относительно возвращения книг или 
порядка в Кабинете, устраняется попечителем от пользования.

18. За всякую утрату и порчу книг виновный обязан вознаградить Каби-
нет. Собственность Кабинета защищается Начальством Лицея, наравне с 
казённой.

Примечание: Во время свободных от лекций утренних часов студенты мо-
гут читать в кабинете журналы и газеты по особому распоряжению попечи-
теля Кабинета.

19. В Кабинете должны находиться: бумага, перья, чернила, карандаши.
20. За освещением Кабинета наблюдают распорядители и дежурный»4.
За первый год существования Кабинета, судя по «Отчёту о состоянии би-

блиотеки гг. студентов Ришельевского лицея», всего было внесено деньгами 
177 руб. 13 коп. – из «календарной суммы»5, дохода от спектакля, пожертво-
ваний от А. В. Лохвицкого, инспектора учебных заведений Новороссийского 
края Ф. И. Ляликова, надзирателя лицейского пансиона В. Деллавоса и самих 
студентов; книгами и журналами внесено 405 томов – от многих лицейских 
профессоров и студентов; 104 тома было куплено. Таким образом, в библио-
теке было собрано 509 томов книг и журналов, а также получались журналы: 
«Современник», «Отечественные записки», «Русский вестник», «Русская бесе-
да», «Библиотека для чтения», «Экономический указатель»6. 

Н. И. Пирогов прекрасно понимая значение хорошо поставленной работы 
библиотеки для высшего учебного заведения, просил Министерство народного 
просвещения ассигновать необходимые суммы для студенческой библиотеки 
и обратился к совету Ришельевского лицея с предложением, чтобы препода-
ватели и кафедры лицея составляли списки необходимой литературы для их 
закупки. В своих посланиях на имя директора Ришельевского лицея Н. И. Пи-
рогов советовал, какие книги считает необходимым дополнительно закупить. 
Через некоторое время студенческая библиотека включала уже 565 названий 
в 1052  тома. Очевидно, опыт по созданию Кабинета для чтения студентов 
оказался удачным, так как в октябре 1858 г. Совет Киевского университета 
Св.  Владимира запрашивал у Совета Ришельевского лицея правила «частной 
студенческой библиотеки»7.

4 ГАОО. Ф.44. Оп. 3. 1857 г. Д. 33. Л. 6 - 7 об.
5 Т. е. из доходов, полученных от издания лицеем «Новороссийского календаря».
6 ГАОО. Ф.44. Оп. 3. 1857 г. Д. 33. Л. 14 об.
7 ГАОО. Ф.44. Оп. 3. 1857 г. Д. 33. Л. 21
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Уезжая из Одессы (в июле 1858 г. Н. И. Пирогов был назначен попечителем 
Киевского учебного округа), он пожертвовал Ришельевскому лицею свою лич-
ную библиотеку (1600 томов), состоявшую из самых любимых и настольных 
книг. Вместе с личной библиотекой Н. И. Пирогов подарил студенческой би-
блиотеке свой портрет с собственно-
ручной надписью: «Люблю и уважаю 
молодость, потому что помню свою». 
[ил. 3]

23 августа 1858 г. преподаватели 
лицея и обеих гимназий чествовали 
своего отъезжающего попечителя обе-
дом, воспользовавшись и тем, что с 
этим совпало тридцатилетие его ме-
дицинской деятельности. Отвечая на 
тосты и речи, Н. И. Пирогов упомянул 
о будущем университете, за судьбу он 
опасался в атмосфере торговли, пыли 
и грязи Одессы, в этом «усиливающемся материализме», к борьбе с которым 
он призывал слушателей. 3 ноября 1858 г. студенты-распорядители Аристов, 
Дони и Романов обратились к директору лицея Беккеру с просьбой о переиме-
новании Кабинета для чтения в «Пироговскую библиотеку студентов», в честь 
чрезвычайно любимого студентами бывшего попечителя учебного округа8. 
В  последующие годы родственники Н. И. Пирогова дарили многие его личные 
книги и вещи студенческой библиотеке. Списки этих дарственных книг и ве-
щей хранятся в Государственном архиве Одесской области. Студенческая биб-
лиотека Ришельевского лицея (до 1865 г.) и Новороссийского университета с 
1865 г. до 1920 г. именовалась «Пироговская библиотека студентов», о чем сви-
детельствуют многочисленные печати на книгах. 

При попечителе М. М. Могилянском Пироговская библиотека значительно 
увеличилась различными пожертвованиями, но затем сильно пострадала из-за 
плохого управления и контроля по выдаче и возврату книг. В момент перехода 
лицея в университет в студенческой библиотеке насчитывалось 2686 названий 
в 4930 томах. За 25 лет число книг в ней постепенно прибавлялось и к 1 янв. 
1889 г. в ней было: 6098 названий книг в 10225 т., 242 названия периодики в 
2345 т., рукописей, карт и пр. – 49 названий. Всего на общую сумму в 13504  р. 
81 к. Содержалась она теперь на те же средства, что и основная библиотека, 
к которой была присоединена. Хотя в ней и велась отдельная отчетность, но 
бывшая студенческая библиотека теперь уже была не самостоятельной библи-
отекой, а студенческим отделом основной университетской библиотеки. Иног-
да книги передавались из студенческого отдела в основную библиотеку и об-
ратно [15, с. 607]. К 1914 г. в студенческом отделе библиотеки числилось 12724 

8 Там же. – Л.26 – 26 об.

Ил. 3. Штамп Пироговской библиотеки
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названия сочинений в 24489 томах. Кроме 
книг, приобретенных на казенные средства 
и купленных в свое время у разных вла-
дельцев, библиотека пополнялась пожерт-
вованиями: М. М. Шпилевского9, Л. Ф. Во-
еводского10, В. Н. Лигина11, В. Н. Габбе12 и 
др. 

Суммы, отпускаемой на содержание 
учебно-вспомогательных учреждений Но-
вороссийского университета было явно 
недостаточно. Испытывая острую нуж-
ду в средствах, Совет университета еще в 
1869  г. ходатайствовал, чтобы на кабинеты 
и лаборатории отпускалось правительством 
средств не по временному, а по настоящему 
штату, что не было исполнено, а лишь в 1871 
г. было увеличено до 2950 р. в год. Тем бо-
лее ценным на фоне недостаточного ассиг-
нования выглядит пожертвование физико-
математическому факультету от бывшего 
университетского врача Павла Алексее-
вича Иванова (10 янв. 1830  – 1882  гг.)13. 

9 Шпилевский Михаил Михайлович (- 1883). В 1860 г. закончил историко-филологический факультет Мо-
сковского ун-та. Преподавал историю и русскую литературу в разных учебных заведениях. В 1869 г. из-
бран доцентом по кафедре полицейского права Новороссийского университета. В 1875 г. защитил диссер-
тацию на степень доктора полицейского права. С 1876 г. – ординарный профессор.

10 Воеводский Леопольд Францевич (1846 – 1901) историк, литературовед. Учился в Петербургском ун-те 
на математическом и историко-филологическом факультетах. После защиты магистерской диссертации с 
1875 г. – доцент кафедры греческой словесности Новороссийского университета. В 1881 г. защитил док-
торскую диссертацию. В 1882 – 1899 гг. – ординарный профессор.

11 Лигин Валериан Николаевич (1846 – 1900) математик, механик, заслуженный профессор Новороссийско-
го университета. Декан физико-математического факультета. Вел активную общественную и благотвори-
тельную деятельность. В 1897 г. был назначен попечителем Варшавского учебного округа.

12 Габбе Владимир Николаевич (ок. 1850 - 1899) - помощник библиотекаря. После обучения в Ришельеской 
гимназии, в 1868 г. поступил в Новороссийский университет, который закончил в 1872 г. Сын обер-офицера. 
По совместительству В. Н. Габбе выполнял обязанности наблюдателя на Магнито-метеорологической 
станции (затем обсерватории) Новороссийского университета. Был не только теоретиком, но и практиком 
метеорологической науки, автором ряда публикаций в изданиях обсерватории. В течение долгого времени 
он был членом Одесского отделения РТО. С 1870 г. он — действительный член Новороссийского обще-
ства естествоиспытателей, член Крымско-Кавказского горного клуба

13 Из формулярного списка о его службе известно, что коллежский секретарь П. А. Иванов происходил из 
обер-офицерских детей, православного вероисповедания, вдов, детей не имел, получал на службе жалова-
ния – 400 руб., столовых – 200 руб. Имел ордена Св. Анны 2-й и 3-й ст. и Св. Станислава 2-й ст. В Тамбов-
ской губернии Борисоглебского уезда имел 50 десятин земли и у матери его там же еще 125 десятин зем-
ли. Из студентов Харьковского университета поступил студентом в медицинский факультет Московского 
университета в августе 1850 г. По окончании курса медицинских наук утвержден в степени лекаря, а «по 
выдержании установленного экзамена» в Московском университете в 1855 г. утвержден в звании уездно-
го врача. Высочайшим приказом по Гражданскому ведомству в 1855 г. определен исправляющим долж-
ность городового врача в г. Одессе. В 1856 г. Медицинским департаментом Министерства внутренних 
дел определен в Одесскую больницу ординатором. С разрешения попечителя Одесского учебного округа 
от 17 октября 1863 г. он был определен, при сохранении должности ординатора городской больницы, 
врачом при Ришельевской гимназии и Ришельевском лицее. С преобразованием лицея в университет, был 

Ил. 4. Новороссийский университет
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В поль зу факультета он оставил капитала и имущества на сумму 39240 р. Кро-
ме завещанных денег, доктор П. А.  Иванов оставил университету некоторое 
количество движимого и недвижимого имущества, распорядиться которым он 
тоже велел физико-математическому факультету Новороссийского универси-
тета. Движимым имуществом, принадлежавшем доктору П. А. Иванову, на-
ходившимся в его квартире при доме Бахили по Коблевской улице, являлась 
личная библиотека, опись которой была сделана судебным приставом Одесско-
го городского съезда мировых судей Д. И. Прекулом с 12 по 28 ноября 1882  г. 
[всего 314 названий книг на рус. и др. яз.]14. При этом пристав докладывал: 
«согласно постановлению г. Мирового судьи II участка г. Одессы имею честь 
препроводить в Новороссийский Императорский университет для хранения 
ящик с книгами, принадлежащими умершему доктору П. А. Иванову, вместе 
с описью означенным книгам, в получении каковых покорнейше прошу меня 
уведомить»15.

Недвижимым имуществом, завещанным факультету, были т. н. «дворовые 
места», находившиеся в г. Николаеве по Адмиралтейской улице. Продать их и 
передать вырученные деньги университету был уполномочен учитель тамош-
него реального училища А, М. Пельчевский. В 1897 г. ректор Шведов сооб-
щал Правлению следующее: «…минуло более 11 лет, в течение которых г. 
Пельчевский мало по малу успел выгодно продать все места за 11. 750 руб., 
выручив более против оценки, сделанной особой комиссией во главе с бывшим 
университетским архитектором Бернардацци, на 5. 650 руб. и в то же время 
положил немало труда на определение и проведение формальным порядком 
границ этих мест, на возведение оград, устройство тротуаров и, вообще, на 
заведование этими местами»16. Ректор посчитал справедливым вознаградить 
г. А. М. Пельчевского за понесенный им труд на пользу университету17. 

Физико-математический факультет, распределяя средства, завещанные 
П. А. Ивановым, 4 ноября 1885 г. постановил: «Ассигновать 3. 000 руб. на 
приобретение учебников и пособий по математическим наукам, наиболее 
необходимых для студентов факультета при изучении преподаваемых им 
предметов. Желая почтить память завещателя, факультет имеет при том 
в виду образовать из означенных книг особый отдел библиотеки университе-
та, которому было бы присвоено наименование «Отдел доктора Иванова». 

назначен врачом в Новороссийский университет с 1 мая 1865 г. Согласно его прошению, от должности 
ординатора при Одесской городской больнице уволен 2 октября 1865 г. За отличную и усердную службу 
был пожалован орденами Св. Анны 3-й ст. и Св. Станислава 2-й ст., 4 ноября 1878 г. П. А. Иванов был 
определен врачом в Одесскую 2-ю Гимназию при сохранении бывшей должности. 17 марта 1882 г. уволен 
от должности университетского врача, согласно прошению, по болезни, причем, в отставке назначена ему 
за свыше 20-летнюю службу пенсия в размере полного оклада жалования по 400 руб. в год (ГАОО. Ф. 45. 
Оп. 7. Д. 43 (1882 г.). Л. 29-30).

14 ГАОО. Ф. 45. Оп. 7. Д. 51(1882 г.). Л. 2-14.
15 ГАОО. Ф. 45. Оп. 7. Д. 51(1882 г.). Л. 1.
16 Там же. Л. 355.
17 В этом же деле есть сведения о том, что попечитель Одесского учебного округа с ведома министра Деля-

нова разрешил выдать в качестве вознаграждения А. М. Пельчевскому 300 руб.



x

ISSN 2304-1447. Вісник ОНУ. Сер.: Бібліотекознавство, бібліографознавство, книгознавство. 2016. Т. 21, вип. 1

Декан В. Лигин, секретарь А. Клоссовский»18. 7 февраля 1886 г. последовало 
разрешение министра народного просвещения об образовании в университет-
ской библиотеке «Отдела доктора Иванова»19. О том, что такой отдел действи-
тельно существовал, свидетельствует рапорт библиотекаря В. Шишковского от 
8  апреля 1886 г.: «Честь имею покорнейше просить Правление университета 
снабдить меня предписанием, какой системой я должен руководствоваться 
при внесении книг в «Отдел доктора Иванова». При объяснении с г. деканом 
физико-математического факультета Лигиным, Валериан Николаевич за-
явил, что желательно было бы ввести в этот отдел только 2 подразделения: 
1-е математическое и 2-е естественных наук вообще, присоединяя к послед-
ним и физику. С своей стороны я бы пожелал прибавить еще 3-ю рубрику – 
смесь – на тот конец, когда окажутся книги, не подходящие к означенным 
наукам»20. [ил. 5]

Ил. 5. Медицинский факультет ИНУ

 «Правильное устройство» по словам А. И. Маркевича библиотека получила 
к концу 1870 – х гг. [15, с. 607]. В 1875 г. Совет Новороссийского университета 
утвердил «Правила пользования библиотекой», где очень четко разграничива-
лись полномочия основной библиотеки и ее студенческого отдела [19]. В даль-
нейшем принимались новые правила для студентов и «посторонних слушате-
лей», но в них существенных различий в пользовании студенческим отделом 
не наблюдалось. Деятельность его заключается в регистрации поступающих 
книг, в выдаче студентам книг на дом как из основной, так и из студенческой 

18 ГАОО. Ф. 45. Оп. 7 (1885). Д. 66. Л.1.
19 Там же. Л. 3.
20 Там же. Л. 6.
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библиотек, а также всевозможных необходимых для них справок касательно 
библиотеки и удостоверений в том, что за данным лицом нет долга. Для сту-
дентов студенческий отдел открыт от 10 ч. до 1 ч. в учебное время ежедневно 
и в летнее каникулярное время два раза в неделю. Т. к. студентам не все кни-
ги выдавались для домашнего чтения, то, чтобы дать возможность последним 
пользоваться и другими книгами, студенческий отдел был открыт в учебное 
время по вечерам три раза в неделю от 5 ч. до 8 ч. для занятий студентов в по-
мещении библиотеки. Студентам не выдавались на дом: 1) книги, нужные для 
чтения и справок в самой б-ке (лексиконы, энциклопедии, труды ученых об-
ществ, атласы, памятники и источники), если они имеются только в одном экз.; 
2) издания дорогие и редкие, а также сочинения с рисунками; 3) периодические 
издания; 4) книги, вновь полученные, а потому не внесенные еще в каталог и 
книги не переплетенные. [ил. 6]

Ил. 6. Приемная студенческого отдела

Из краткого отчета о деятельности студенческого отдела библиотеки ИНУ, 
составленного помощником библиотекаря Михаилом Григоровичем, следует, 
что книгохранилищем студенческого отдела библиотеки служила часть обще-
го книгохранилища, где находились книги по юридическим и медицинским 
наукам  и в студенческом отделе библиотеки велись следующие каталоги: 
1)  инвентарный каталог, в который записываются все поступающие книги; 
2)  подвижной алфавитный каталог фамилий авторов сочинений; 3) системати-
ческие каталоги. Кроме того, в студенческом отделе имелись: 4) книга для за-
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писи фамилий студентов, пользующихся библиотекой; 5) подвижной алфавит 
фамилий тех же студентов; 6) журналы для записей книг, выданных студентам 
с расписками в получении последних; 7) книга для записей фамилий студен-
тов, получающих удостоверения о неимении за ними библиотечных книг и 
8)  журнал для записи книг, сданных в переплет [18]. [ил. 7]

Ил. 7. Университетская библиотека

В 1920 г. Новороссийский университет был реорганизован, вместо него 
был создан ряд институтов. В этом же году Пироговская библиотека пере-
стала существовать, а ее фонды были распределены между библиотеками 
новообразованных институтов. На базе медицинского факультета Новорос-
сийского университета был создан Одесский медицинский институт, вместе 
с факультетом к нему перешла и студенческая библиотека, организованная 
на личные средства студентов-медиков 3 курса, к которой также присоедини-
ли и медицинскую часть студенческого отдела библиотеки Новороссийского 
университета [11]. В работе «Одесский университет за 75 лет» (Одесса, 1940) 
отмечалось: «Хоть это мероприятие было продиктовано необходимостью со-
здать книжные базы в новообразованных институтах, однако это была безу-
словная ошибка первых шагов библиотечного строительства в Одессе». 
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РОЛЬ АРХІВНИХ ДОКУМЕНТІВ У РЕКОНСТРУКЦІЇ 
ІСТОРІЇ СТУДЕНТСЬКОГО ВІДДІЛУ БІБЛІОТЕКИ 
НОВОРОСІЙСЬКОГО УНІВЕРСИТЕТУ

Анотація 
В статті здійсненна спроба об’єднати розрізненні свідчення з історії та діяльності 
студентської бібліотеки Одеського національного університету імені І. І. Меч-
никова. За допомогою знайдених архівних документів реконструйовані деякі 
фрагменти з історії створення Кабінету для читання студентів у Рішельєвському 
ліцеї. Висвітлена роль попечителя Одеського учбового округу М. І. Пирогова 
у створенні студентської бібліотеки та процес її подальшої трансформації в 
студентський відділ бібліотеки Новоросійського університету. Розглядається 
комплектування фондів бібліотеки шляхом дарування та купівлі книг в різні 
роки її діяльності. Детально викладенні дані про отримання книг та коштів за 
заповітом університетського лікаря П. А. Іванова, які були направленні на роз-
виток навчально-допоміжних структур Новоросійського університету. 

Ключові слова: Рішельєвський ліцей, Новоросійський університет, бібліотека, 
М. І. Пирогов, дарування, лікар П. А. Іванов.
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ROLE OF ARCHIVAL DOCUMENTS IN RECONSTRUCTION OF 
HISTORY OF STUDENT’S DEPARTMENT OF LIBRARY OF THE 
NOVOROSSIYSK UNIVERSIT

Summary
In article, made attempt to unite separate data on history and activity of Student’s 
library of the Odessa I. I. Mechnikov National University. By means of newly 
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opened archival materials, some moments from history of creation of fund of the 
Room for reading students in Richelieu Lyceum are reconstructed. The role of the 
trustee of the Odessa educational district N. I. Pirogov in creation of Student’s library 
and process of its further transformation in student’s department of library of the 
Novorossiysk University is shown. The moments of completing of fund of library by 
donation and purchase of books in different years of its activity are considered. Data 
on obtaining the books and money according to the will of the university doctor P. 
A. Ivanov aimed at the development of educational and auxiliary institutions of the 
Novorossiysk University are in detail stated.  

Keywords: Richelieu Lyceum, Novorossiysk University, library, N. I. Pirogov, 
donation, Doctor P. A. Ivanov.
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ДАРЫ УЧЕНЫХ И СОТРУДНИКОВ ОДЕССКОГО 
(НОВОРОССИЙСКОГО) УНИВЕРСИТЕТА В ФОНДЕ 
БИБЛИОТЕКИ ПГГПУ

В статье рассказывается о выявленных в редком фонде библиотеки ПГГПУ 
книжных пожертвованиях ученых и сотрудников Одесского (Новороссийско-
го) университета, дается краткая характеристика состава пожертвований, гово-
рится об их дальнейшей судьбе.

Ключевые слова: библиотека ПГГПУ, редкий фонд, книжные пожертвования, 
Одесский (Новороссийский) государственный университет

Книжное собрание, легшее в основу редкого фонда библиотеки ПГГПУ, 
начало формироваться еще в 1916 году, когда открылось Пермское отделение 
Петро градского университета. Обладательницей части этого собрания биб-
лиотека ПГГПУ стала в 1931 году после реорганизации Пермского государ-
ственного университета, в результате которой фонд его библиотеки был раз-
делен между несколькими вузами Перми. В его создании участвовали высшие 
учебные заведения России, общественные организации, различные учрежде-
ния, ученые общества и частные лица, благодаря чему был собран уникальный 
книжный фонд.

Исполняющий обязанности ректора Пермского отделения Петроградского 
университета Константин Доримендонтович Покровский (1868-1944) в отчете 
о деятельности университета в 1916-1917 году пишет, что начало библиотеч-
ному фонду было положено двумя крупными дарами от Главного управления 
по делам печати и от Петроградского университета, который присылал «во 
временное пользование дублеты своей библиотеки». По словам Покровского, 
Пермское отделение также обратилось «к Университетам и другим ученым 
учреждениям и обществам, и отдельным авторам с просьбой о пожертвовании 
в его библиотеку трудов и изданий». Это обращение «встретило сочувствие, 
и библиотека с декабря месяца получает ряд книжных даров», – продолжает 
Покровский [5].

Говоря о книжных пожертвованиях, поступивших от университетов, 
К. Д. Покровский не упоминает Новороссийский университет. Однако в со-
хранившейся рукописной справке, написанной в 1926 году первым директо-
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ром библиотеки Пермского университета, профессором Николаем Петровичем 
Обнорским (1873-1949), Одесский (Новороссийский) университет упоминает-
ся. В частности, Н. П. Обнорский пишет, что к двум крупным пожертвовани-
ям от Главного управления по делам печати и Петроградского университета 
«в ближайшие два года последовательными наслоениями присоединились 
более скромные пожертвования Казанского, б. Новороссийского, Томского, 
б.  Юрьевского университетов» [3].

В инвентарных книгах библиотеки ПГГПУ на данный момент не встреча-
лись записи, в которых источником поступления значится Новороссийский 
университет. Однако в архиве фундаментальной библиотеки ПГГПУ сохрани-
лась «Книга жертвователей» [1] (ил. 1), в которой фиксировалась информация 
об организациях и частных лицах, передававших книги из своих коллекций в 
фонд библиотеки в период с декабря 1916 по апрель 1919 года, всего в ней пе-
речислено 322 жертвователя. Среди них есть 8 преподавателей и сотрудников 
Одесского (Новороссийского) университета, которые сделали небольшие по-
жертвования в фонд библиотеки Пермского университета. Обратимся к крат-
кой характеристике выявленных пожертвований и их дальнейшей судьбе.

Первая запись в «Книге жертвователей», в которой упоминается фами-
лия ученого Одесского (Новороссийского) университета, сделана в январе 
1917  года – «Проф. Г. Стадников. Техническая лаборатория университета, 
Одесса» [1]. Химик, профессор Одесского (Новороссийского) университета 
Стадников Георгий Леонтьевич (1880-1973) пожертвовал в библиотеку 2 свои 
работы: оттиск «Аномалии реакции Гриньяра» (Одесса, 1916) и «Исследова-
ние в области амино-, имино- и нитрило-кислот» (М., 1910). Оба издания были 
переданы библиотеке Пермского государственного университета после его ре-
организации в 1931 году, тогда фонд университетской библиотеки был разде-
лен между несколькими организованными в Перми вузами, при этом основная 
часть фонда была передана Педагогическому институту (сейчас ПГГПУ).

В том же 1917 году было сделано еще одно пожертвование русским 
филологом-классиком, историком театра, ординарным профессором Одесского 
(Новороссийского) университета по кафедре классической филологии Варне-
ке Борисом Васильевичем (1874-1944). Дар Б. В. Варнеке состоял из 6 его ра-
бот – это докторская диссертация «Наблюдения над древнеримской комедией. 
К истории типов» (Казань, 1905) (ил. 2), над которой он работал в Геттингене, 
слушая лекции и участвуя в семинарах немецкого филолога, профессора Лео 
Фридриха и пять оттисков по истории литературы и искусств, опубликованных 
в период с 1913 г. по 1916 г. Все 6 изданий, пожертвованные Борисом Василье-
вичем, сохранились в фонде библиотеки ПГГПУ.

10 своих работ подарил библиотеке Пермского университета историк и 
филолог-славист, профессор Одесского (Новороссийского) по кафедре славян-
ской филологии Попруженко Михаил Георгиевич (1866-1944). Дар включал 
оттиски, среди которых были публикации по славистике и болгаристике, не-
крологи и биографические работы, посвященные Ф. И. Успенскому, В. И. Ла-
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манскому, А. И. Кирпичникову. К настоящему моменту в фонде библиотеки 
сохранилось 8 оттисков, пожертвованных М. Г. Попруженко, среди которых – 
работа «Из-за границы (лето 1907 г.)» (ил. 3), где он излагает результаты коман-
дировки в Константинополь, Софию и другие места Болгарии, целью которой 
было собирание материалов по истории южных славян.

5 публикаций было пожертвовано филологом и историком литературы, 
приват-доцентом Одесского (Новороссийского) университета по кафедре запад-
ноевропейской литературы Лазурским Владимиром Федоровичем (1869 – не 
ранее 1913). Из подаренных В. Ф. Лазурским, литературоведческих оттисков в 
фонде сохранилось 4: «‟Le Spectateur” и ‟Всякая всячина”» (Б. м., 190?), «На-
учная деятельность профессора А. И. Кирпичникова» (Одесса, 1903), «Вели-
кий меланхолик: Речь, произнесенная на Одесских высших женских курсах, 
26  апр. 1909 г., в день открытия памятника Н. В. Гоголю в Москве» (Одесса, 
1909), «Вопрос об упрощении орфографии у англичан, французов и немцев» 
(Одесса, 1903). К сожалению, была утрачена его двухтомная магистерская дис-
сертация «Сатирико-нравоучительные журналы Стиля и Аддисона: из истории 
английской журналистики XVIII века» (Одесса, 1909-1916).

Более крупное пожертвование библиотеке Пермского университета сделал 
духовный писатель, священник, профессор богословия в Одесском (Новорос-
сийском) университете Клитин Александр Михайлович (1860-1919), оно 
состояло из 24 экз. и включало в себя книги и оттиски по богословию, рели-
гиоведению и работы, посвященные преподаванию богословия. Бóльшая часть 
книг из пожертвования А. М. Клитина была списана в 1960-х годах. Осталось 
лишь 4 издания: 2 оттиска – «Памяти Н. В. Гоголя и В. А. Жуковского» (Одесса, 
1902) и «Светлой памяти Н. В. Гоголя. Слово пред панихидой 20 марта 1909  г.» 
(Одесса, 1909), книга «Итоги XIX века : (Общее обозрение умственного и 
религиозно-нравственного состояния общества в конце XIX в. и надежды буду-
щего) (Киев, 1899) и основной, но не завершенный труд А. М.  Клитина «Исто-
рия религии» (Одесса, 1910) (ил. 4), который он посвятил памяти своего сына 
Бориса, студента 2-го курса естественного отделения физико-математического 
университета Одесского (Новороссийского) университета. В книге автор рас-
смотрел общие вопросы религиоведения, охарактеризовал религии доистори-
ческих народов: кельтов, германцев, славян, народов Азии, Африки, Америки, 
Австралии и особенно детально – религии народов семитской группы.

Еще одно пожертвование, состоявшее из 22 экз. книг и оттисков, было 
сделано профессором Одесского (Новороссийского) университета по кафед-
ре русского языка Мочульским Василием Николаевичем (1856-1920). Дар 
В.  Н.  Мочульского – это его работы по истории литературы, славянской мифо-
логии. В фонде библиотеки ПГГПУ сохранилось 13 изданий из этого пожерт-
вования, в том числе его магистерская диссертация «Историко-литературный 
анализ стиха о Голубиной книге» (Варшава, 1887), в которой автор рассмот-
рел космогонию памятника древней русской духовности и поэзии «Голубиная 
книга», в связи с апокрифами и труд «Следы народной Библии в славянской 
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и в древнерусской письменности» (Одесса, 1893), посвященный анализу трех 
памятников отреченной литературы: «Беседа трех святителей», «Вопроша-
ния Иоанна Богослова» и «Вопрошания Варфоломея». Отметим также, что 
на сегодняшний день несколько работ В. Н. Мочульского были выявлены в 
коллекции крупнейшего филолога второй половины XIX века Александра Ни-
колаевича Веселовского (1838-1906), среди них – экземпляр книги «Слова и 
поучения, направленные против языческих верований и обрядов. К бытовой 
истории болгар» (Одесса, 1903) (ил. 5) с дарственной надписью, адресован-
ной А. Н. Веселовскому. Три названных выше исследования В. Н. Мочульского 
были оцифрованы и представлены в свободном доступе на сайте «Электрон-
ная библиотека “Религиоведение и русская религиозная философия в изданиях 
XVIII – н. XX  вв.”» – http://relig-library.pstu.ru/index.php (проект осуществлял-
ся при финансовой поддержке РФФИ грант № 07-06-96022).

4 книги были подарены в 1917 году библиотекарем Одесского (Новорос-
сийского) университета Шестериковым Петром Степановичем (1859-1929). 
В фонде библиотеки ПГГПУ сохранилась лишь одна работа П. С. Шестери-
кова – это исследование «Постановка библиотечного в университетских и не-
которых других библиотеках России» (Одесса, 1915), в которой он дал анализ 
состояния библиотечного дела в стране, описал организацию работы в универ-
ситете [4]. Два оттиска – «К 25-летию Одесской школы садоводства и огород-
ничества» (Одесса, 1912) и «П. Н. Бучинский председатель Новороссийского 
общества естествоиспытателей» (Одесса, 1914), а также книга «Определитель 
растений окрестностей Одессы» (Одесса, 1912) были переданы после реорга-
низации в библиотеку Пермского государственного университета.

И последнее, выявленное на данный момент пожертвование от ученого 
Одесского (Новороссийского) университета – это 3 издания русского геолога, 
профессора Ласкарева Владимира Дмитриевича (1868-1954). Два оттиска 
были списаны из фонда библиотеки. Остался один экземпляр из этого дара – 
перевод труда немецкого геолога и палеонтолога Штейнманна Иоганна Ген-
риха Конрада Готфрида Густава «Очерк геологического строения Альпийской 
горной системы» (Одесса, 1909). Одним из переводчиков книги был В. Д. Ла-
скарев, на титульном листе экземпляра, подаренном им дарственная надпись: 
«Въ библиотеку Пермского Университета отъ В. Ласкарева».

Все выявленные к настоящему моменту книжные пожертвования ученых и 
сотрудников Одесского (Новороссийского) университета входят сейчас в состав 
редкого фонда библиотеки ПГГПУ, который изучается и описывается сотруд-
никами библиотеки. Сохранившиеся издания уже сейчас можно объединить в 
одну небольшую коллекцию, связанную со старейшим вузом Украины и под-
тверждающую сведения из «Краткой справки о библиотеке» Н. П. Обнорского 
о книжном пожертвовании этого университета. Работа по изучению редкого 
фонда библиотеки ПГГПУ продолжается и позволяет делать новые открытия, 
выявлять до сих пор не изученные коллекции и пожертвования частных лиц.
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Summary
The study and description of the rare fund of the library of PSHPU is one of the 
main activities of its staff. The basis of the fund of rare books was collection, which 
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began to emerge in 1916, when it was based the Perm branch of the Petrograd 
University. Higher educational institutions of Russia, public organizations, different 
institutions, scientific societies and private individuals, attended the creation of 
this book collection. The library of PSHPU is constantly working to identify and 
systematize the ownership of the collections and donations of private individuals. 
Manuscript dated 1926 by the first Director of the library of Perm University refers 
to the donation from the Odessa (Novorossiysk) University. The author, based on 
the analysis, preserved in the archives of the library of PSHPU “Books of donators” 
identifies information about 8 scientists and staff of this University that made book 
donations to the library of the first University in the Urals in 1917. The article gives 
a brief description of all identified gifts of scientists of the Odessa (Novorossiysk) 
University. They were publications of the donators: theatre historian tenured 
Professor of the Department of classical Philology Warneke B., the philologist-
slavist, Professor of the chair of Slavic Philology Popruzhenko M. G., historian of 
literature, assistant Professor of the Department of Western literature V. F. Lazursky, 
Professor of theology A. M. Klition etc. Based on the analysis of the inventory of 
books available in the library of PSHPU, author presents the information about 
the safety of every donation and its current composition, only one item of the rare 
collection fund is completely safe today. Other book donations preserved partly in 
the fund or were lost. All items, donated by scientists from Odessa (Novorossiysk) 
University revealed in the study and preserved in the library of PSHPU, can even 
at this moment be combined into one small collection, which would confirm the 
information in the “Brief summary of the library” by N. P. Obnorskiy about book 
donation of the University, and therefore supplement the history of the creation of a 
unique book collection.

Keywords: library of PSHPU, the Fund of rare books, book donations, Odessa 
(Novorossiysk) University
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ОТ НЕИЗВЕСТНОГО СТУДЕНТА ДО ИЗВЕСТНОГО 
ВЫПУСКНИКА НОВОРОССИЙСКОГО УНИВЕРСИТЕТА

В статье прослеживается жизненный путь выпускника Императорского Ново-
российского университета, музыканта, преподавателя, профессора Одесской 
консерватории – В. П. Гутора. Обозначены основные этапы его деятельности 
как основателя, руководителя и преподавателя учебных музыкальных заведе-
ний, начиная от школ и заканчивая Одесской консерваторией.

Ключевые слова: Гутор В. П., Грот Н. Я., Новороссийский университет, Одес-
ская консерватория, музыкальное образование, виолончель.

При подготовке материалов библиографического указателя к изданию, по-
священному профессору Новороссийского университета, философу, психологу, 
основателю Московского психологического общества – Николаю Яковлевичу 
Гроту, сотрудниками Научной библиотеки Одесского национального универ-
ситета имени И. И. Мечникова в газете «Одесский листок» за 1883 год была 
обнаружена статья о научных взглядах Н. Я. Грота, автором которой являлся 
некий Студент. В 1883 году Н. Я. Грот был назначен ординарным профессором 
философии Новороссийского университета и в статье неизвестный автор хотел 
«познакомить одесскую публику и студентов в общих чертах с научной физио-
номией нового профессора» и восторженно отзывался о его научных трудах 
[16]. Благодаря сборнику «Николай Яковлевич Грот в очерках, воспоминаниях 
и письмах товарищей и учеников, друзей и почитателей» [5], который был из-
дан уже после смерти ученого его братом – Константином Яковлевичем Гротом, 
удалось выяснить и фамилию автора вышеупомянутой статьи – Студент (Гу-
тор). Больше никаких сведений, даже инициалов, о Гуторе в книге не содержа-
лось. При работе над другим проектом – вторым изданием энциклопедическо-
го словаря «Випускники Одеського (Новоросійського) університету» [3,  с.  78] 
один из выпускников привлек наше внимание. Им оказался музыкальный 
критик Гутор Василий Петрович. Сопоставив все имеющиеся факты и соот-
ветствующие годы учебы в Новороссийском университете этого выпускника, 
было установлено, что период его учебы совпадает со временем пребывания 
и преподавания Н. Я. Грота в Одессе. Что стало толчком к дальнейшему рас-

© Д. И. Бургеля, 2016
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следованию этого факта и позволило связать 
имеющиеся биографические сведения, а также 
содержание статьи в «Одесском вестнике». Не-
смотря на столь молодой возраст, а в 1883 году 
Василий Гутор был студентом второго курса, 
он дал подробный и основательный анализ на-
учной деятельности Николая Грота еще до его 
приезда в Одессу. В. П. Гутор изучал работы и 
доклады, следил за выступлениями профессо-
ра, что говорит о его увлечении философией. 
Как подтверждает историк А. И. Маркевич, 
публичные лекции Н. Я. Грота уже во время 
его преподавания в Новороссийском универ-
ситете были настолько популярны, что соби-
рали большое количество слушателей со всех 
факультетов, которые также «печатали крити-
ческие статьи о его сочинениях или лекциях в 
местных газетах» [9, с. 312]. Такая популяр-

ность лекций Н. Я. Грота дала возможность в дальнейшем В. П. Гутору более 
подробно ознакомиться с научными воззрениями профессора, обзору деятель-
ности которого он раннее посвятил свою статью.

После того, как удалось собрать воедино имеющуюся информацию о Васи-
лии Гуторе, возникла идея расширить биографическую информацию и осве-
тить его жизненный путь как воспитанника Новороссийского университета. 
На одном конкретном примере показать как выпускники университета прояв-
ляли и реализовывали себя в различных сферах деятельности, порой далеких 
от образования, полученного в классическом университете.

Василий Петрович Гутор родился 10 (22) апреля 1864 года (по другим дан-
ным – 2 (14) апреля 1864 года) в Кишиневе (ил. 1). Прежде всего, сведения о 
В. П. Гуторе были найдены в «Списке студентов и посторонних слушателей 
Императорского Новороссийского университета за 1884-1885 академический 
год», где удалось обнаружить следующую информацию: «Гутор Василий по-
ступил в Императорский Новороссийский университет 17 августа 1882 года на 
первый курс математического отделения физико-математического факультета, 
вероисповедание – православный, сын штаб-офицера, закончил Кишиневскую 
гимназию, из Бессарабской губернии» [15, с. 22]. Уже в годы обучения в Ново-
российском университете Василий Гутор увлекался музыкой. Именно это и по-
служило причиной переезда в Санкт-Петербург после окончания университе-
та. В феврале 1866 года В. П. Гутор поступил в Петербургскую консерваторию. 
Он учился игре на виолончели в классе К. Ю. Давыдова1, известного компози-
тора и виолончелиста. Занимался Василий Гутор в этом классе недолго – около 
года, но он смог воспринять многие принципы так называемой «давыдовской 

Ил. 1. Гутор Василий Петрович
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школы». В январе 1887 года К. Ю. Давыдов уходит из консерватории и В. П. Гу-
тор продолжает занятия в классе А. В. Вержбиловича2, который также являлся 
последователем Карла Давыдова. Одновременно он занимался тео рией ком-
позиции под руководством самого Н. А. Римского-Корсакова. Василий Гутор 
глубоко усвоил отличную школу и весной 1890 года окончил консерваторию 
со званием свободного художника. Он возвратился на родину в Кишинев, где 
провел около 15 лет, активно участвуя в развитии музыкальной жизни города. 
В это время В. П. Гутор проявил себя как организатор музыкального движе-
ния, педагог, популяризатор классической музыки: читал лекции, писал статьи 
о музыке и содействовал организации концертов. 

Период конца XIX – начала XX в Российской империи характеризуется раз-
витием просветительской деятельности различных музыкальных сообществ, 
благодаря чему к музыкальному искусству приобщались все более широкие 
слои населения и многие стремились получить профессиональную подготовку 
в музыкальной сфере. В связи с этим следует отметить одно из значительных 
достижений В. П. Гутора – участие в развитии музыкального образования. 
В 1893 году в Кишиневе он основывает музыкальную школу. В 1899 году в 
Кишиневе возникает Русское музыкальное общество, действовавшее со второй 
половины XIX века – до начала XX века, стремившееся содействовать рас-
пространению музыкального образования, приобщению широкой публики к 
серьёзной музыке. В. П. Гутор стал одним из директоров общества и препода-
вателем игры на виолончели в одновременно открытом музыкальном училище. 
Но вследствие конфликта с частью дирекции, В. П. Гутор вскоре отошел от 
деятельности в отделении Русского музыкального общества. В 1900 году он 
открыл в Кишиневе Музыкальную школу, которая пользовалась большей по-
пулярностью, нежели училище Русского музыкального общества. Вскоре шко-
ла приобрела значение музыкально-просветительского центра Кишинева, куда 
Василию Гутору удалось пригласить преподавать многих лучших музыкантов-
профессионалов. В школе изучались как музыкальные специальности, так и 
драматическое искусство. Также при школе были открыты бесплатные курсы 
хорового пения и чтения нот. Положительно отзывался о школе бывший учи-
тель В. П. Гутора – А. В. Вержбилович, который в 1901 году посетил Кишинев. 
А уже в 1907 году школа внезапно была закрыта властями. Молдавский музы-
ковед Б. Я. Котляров связывает это с деятельностью школы, неугодной Русско-
му музыкальному обществу и официальным кругам [4, c. 238]. 

Помимо преподавательской деятельности, Василий Петрович Гутор сам играл 
концерты своего учителя К. Ю. Давыдова, а также К. Сен-Санса, Ю. С. Свен-
дсена, сонаты Л. Бетховена, Э. Х. Грига, Штрауса и проводил публичные лек-
ции, посвященные истории музыки и музыкальному образованию, например: 
«Музыка в семье и школе», «М. И. Глинка» (сбор был предназначен в фонд соо-
ружения памятника композитору), «А. П. Бородин», «Р. Шуман» и другие.
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После закрытия школы В. П. Гутор около года жил в Петербурге. Судя по 
объявлению, которое он поместил осенью 1907 года в «Русской музыкальной 
газете», где предлагал свои услуги в качестве педагога и исполнителя, он не 
нашел подходящей работы [4, с. 238]. В. П. Гутор преподавал на знаменитых 
музыкальных курсах И. А. Гляссера3, организованных в Петербурге еще в 
1886  году и эпизодически участвовал в камерных концертах.

В 1908 году В. П. Гутор начинает работать в Музыкальных классах Рус-
ского музыкального общества в Екатеринодаре (ныне Краснодар). Когда в 
1909/1910 учебном году классы были реорганизованы в Музыкальное учи-
лище, он на заседании Екатеринодарского отделения Русского музыкального 
общества был избран директором училища. На этой должности Василий Гу-
тор занялся реформаторской деятельностью: расширил объем курса теории и 
истории музыки для углубления общетеоретической подготовки; реорганизо-
вал концертно-исполнительскую работу преподавателей и учащихся, согласно 
которой каждый педагог должен выступить как исполнитель в течение года 
не менее восьми раз; организовывал систематические публичные выступления 
студенческих и преподавательских коллективов; привлекал к работе оркестро-
вого класса и педагогов училища и опытных профессиональных музыкантов 
из города [2, с. 13]. Проявляется стремление В. П. Гутора ориентироваться на 
массовость и пропагандировать музыкальное воспитание для широких кругов 
населения. Под руководством Василия Гутора, в 1908-1911 гг., виолончельный 
класс Екатеринодарского училища достиг высокого уровня преподавания. По-
мимо обычного в то время виолончельного репертуара (Ромберг, Серве, Голь-
терман, Кленгель, Давыдов) ученики играли произведения Баха, Боккерини, 
Бруха, Римского-Корсакова, Глазунова. Также по инициативе В. П Гутора в 
Екатеринодаре было создано Общество хоровых деятелей, члены которого рас-
пространяли знание о церковной и светской музыке и изучали хоровые произ-
ведения разных стилей и эпох. Деятельность Василия Петровича Гутора как 
директора училища, послужила основой для дальнейшего развития музыкаль-
ного образования в регионе.

С 1912 до 1915 года В. П. Гутор снова находился в Петербурге, где основал 
Музыкальные курсы совместной игры и теории музыки. Одновременно он вел 
класс виолончели в Народной консерватории, сыгравшей значительную роль в 
массовом музыкальном просвещении.

На протяжении двух лет Василий Гутор преподавал в музыкальных учили-
щах Херсона и Николаева, особенно активно он развернул педагогическую и 
музыкально-просветительскую деятельность в Николаеве. Эпизодически при-
езжал в Петроград, где выступал с лекциями-концертами. В этот период он 
также выступал с лекциями-концертами в Киеве, Одессе и других городах. 

В конце 1917 года В. П. Гутор был приглашен преподавать в Одесскую 
консерваторию, которая до 1913 года была Одесским музыкальным учили-
щем. В период конца ХIХ – начала ХХ века одесское музыкальное образо-
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вание отражало общие процессы в области культуры, которые происходили 
в Российской Империи. Например, в основу преподавания в Музыкальном 
училище были положены программы Киевского музыкального училища и 
Санкт-Петербургской консерватории. Это объясняет высокий уровень знаний 
учеников в области специальных и теоретических дисциплин, поэтому мно-
гие ученики уезжали, не окончив обучение, и поступали в консерватории, в 
том числе – и Санкт-Петербурга. Приоритет в преподавании принадлежал вы-
пускникам Санкт-Петербургской консерватории и ученикам Н. А. Римского-
Корсакова. Все теоретики-педагоги Музыкальных классов и училища в Одес-
се (П. И. Молчанов, Ф. В. Миронович, И. В. Лабинский) были выпускниками 
Санкт-Петербургской консерватории и продолжали педагогические, теорети-
ческие и композиторские традиции своей альма-матер в Одессе. Эти традиции 
сохранились и позже, когда училище было преобразовано в консерваторию. 
Василий Петрович Гутор как представитель Санкт-Петербургской школы, ор-
ганично и закономерно влился в ряды преподавателей Одесской консервато-
рии. С 1917 года он был преподавателем, а с 1920 года – профессором. 

В 20-е – 30-е годы Одесса вошла в один ряд с наиболее значимыми цен-
трами музыкальной культуры страны. В это время здесь появляются молодые 
талантливые музыканты, которые уезжают из города, часто не окончив образо-
вание, и добиваются значительных успехов в своей деятельности (Е. Гилельс,  
Д. Ойстрах, М. Фихтенгольц, Т. Гольдфарб). Расцвет музыкальной жизни горо-
да обуславливался несколькими факторами: важную роль играла сама атмос-
фера города, где различные слои населения любили музыку и принимали уча-
стие в музыкальном жизни; вторым фактором успеха одесских исполнителей 
в этот период было одновременное присутствие ряда талантливых педагогов, 
которые создавали творческую атмосферу в Одесской консерватории. Также, 
причиной успешной деятельности консерватории в это период стало одновре-
менное обучение многих талантливых студентов, которые становились побе-
дителями различных конкурсов [12, с. 33-34].

О периоде преподавания в Одесской консерватории В. П. Гутора имеется 
немного информации. В 1925 году он вынужденно уходит на пенсию из-за бо-
лезни глаз – катаракты. Сведений о дальнейшей судьбе профессора в Одессе 
до 1941 года очень мало. Известно, что в это время он вел в городе активную 
музыкально-общественную деятельность. В 1940 году оказалось возможным 
провести операции, которые восстановили зрение и вернули ему работоспо-
собность уже к весне 1941 года. 

В книге Смирнова В. «Реквием ХХ века. Ч. 2» были опубликованы воспо-
минания-дневники с 1941 по 1991 год учителя музыкальной литературы Музы-
кальной школы имени П. С. Столярского – Владимира Афанасьевича Швеца. 
В этих воспоминаниях нашлись упоминания о Василии Петровиче Гуторе с 
1943 по 1947 год, то есть о последнем периоде его жизни. Время было нелег-
кое – война, оккупация, послевоенная разруха – все эти исторические события 
отразились и на судьбе обычных людей – жителей города. 
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В. А. Швеца, который начал учебу в консерватории, направили слушать лек-
ции по истории музыки к преподавателю В. П. Гутору. Основываясь на вос-
поминаниях, узнаем, что в этот период В. П. Гутор не удовлетворял требовани-
ям дирекции Консерватории. У него отобрали преподавание в виолончельном 
классе и оставили только начальные группы по истории музыки. На Владими-
ра Швеца В. П. Гутор произвел «жалкое впечатление», и он всячески старался 
пропускать его занятия и избегать встреч. Вызывает интерес небольшое описа-
ние встречи у В. П. Гутора дома, это «очень скромная и серая комната с окном», 
что говорит о крайней материальной нужде профессора, которая усугубляется 
оккупационным режимом в городе. Имеется и описание внешности Василия 
Гутора: «улыбка придает его лицу непостижимое сходство с Чайковским, осо-
бенно голубоватые глаза» [14, c. 442]. В дневниках также находится крайне 
интересный факт о том, что в 1944 году В. П. Гутор был зачислен в Консервато-
рию как виолончелист благодаря новоявленному влиятельному родственнику 
из Ленинграда. Позже, в воспоминаниях о его дочери Т. В. Гутор, узнаем, что 
этот родственник – архитектор Щусев – автор Мавзолея Ленина [14, c. 621]. 
А. В Щусев7 также родился в Кишиневе, поэтому вполне возможно, что они 
действительно были родственниками.

Сведения о смерти Василия Петровича Гутора разнятся. В одних источни-
ках указано, что умер он 30 мая 1947 года, а в других – 16 марта 1947 года. 
Из  дневников того же В. А. Швеца узнаем, что «на днях умер Гутор» и эта за-
пись числится 31 марта 1947 г. [14, c. 615], следовательно, 16 марта – наиболее 
вероятная дата смерти.

В дневниках Владмиира Швеца сначала создается немного негативное от-
ношение к личности Василия Петровича Гутора – престарелого профессора, 
находящегося в бедственном материальном положении, держащегося за свою 
работу – преподавание, как единственный источник дохода. Но вскоре отно-
шение меняется – В. А. Швец видит перед собой профессора-интеллигента, 
блестяще образованного с огромной любовью к музыке и педагогике.

После смерти В. Г. Гутора его дочь просит В. А. Швеца разобраться с ар-
хивом отца. Как оказалось, в архиве профессора находилось множество му-
зыкальных ценностей и воспоминаний: «есть письма Моцарта и Вагнера, 
партитура квартета Верди, «Симфонические этюды» Глебова, французские 
журналы, выписка из опер Монтеверди, руководства по истории музыки… За-
нимались разбором записей старинных композиторов-нидерландцев», – пишет 
в своих воспоминания В. А. Швец [14, c. 620]. 

Михаил Эммануилович Гольдштейн4, композитор и скрипач, который в 
1946  году вернулся в Одессу и работал художественным руководителем об-
ластного радио, намеривался открыть русский музыкальный музей, для кото-
рого собирал материалы. В том числе для экспозиции будущего музея он ин-
тересовался работами П. У. Молчанова5, А. А. Павленко6, В. П. Гутора. Также, 
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М.  Э. Гольдштейн пользовался материалами архива, оставленного В. П. Гуто-
ром своей дочери, что еще раз доказывает, что в нем содержались ценные до-
кументы по истории развития музыки. В 1948 году Михаил Гольдштейн уехал 
в Москву из Одессы, не реализовав свою идею о музыкальном музее.

Еще в студенческие годы, в статье о Н. Я. Гроте, Василий Гутор проявил 
себя как критик и обозреватель. В дальнейшем, он стал автором множества ра-
бот, посвященных музыкальной педагогике и музыкальной критике. В фондах 
Научной библиотеки находятся его работы, посвященные преподаванию музы-
ки и задачам музыкального образования. Разбирая сущность и принципы педа-
гогической деятельности, В. П. Гутор указывает на необходимость учитывать 
личностный фактор – характер и талант человека, особенности его психики, 
его индивидуальность, что остается актуальным и на сегодняшний день. Он 
дает определение понятию «музыкальность», которая значительно отличает-
ся у различных людей. Это требует внимательности, ориентировки на психо-
логические свойства личности от педагогов-музыкантов. В. П. Гутор заложил 
традиции изучения проблем разностороннего развития личности музыканта в 
процессе занятий музыкой. 

Василий Петрович Гутор писал о необходимости реформы музыкально-
го образования в Российской империи. Он формирует важные заключения 
в своих работах: задача музыкального образования не вырастить виртуоза-
исполнителя, оно должно воспитать музыкально образованных людей и про-
фессиональных музыкальных работников, на которых есть спрос в обществе; 
изучение проявлений музыкальности у человека должно стать основой му-
зыкального образования; образцы музыки должны изучаться в коллективном 
исполнении; артисты и публика – основные факторы процветания искусства, 
поэтому элементарное музыкальное образование должно быть общедоступ-
ным, а специальное музыкальное образование должно быть пригодным с точ-
ки зрения применения его в качестве практических навыков в обществе [7]. 
Существующие консерватории и другие учебные музыкальные заведения, по 
мнению В. П. Гутора, не удовлетворяли этим требованиям. В систему учебно-
музыкальных учреждений должны были войти: два типа учебных заведений 
начального образования – школы музыкальной грамоты для детей и общеобра-
зовательные музыкальные школы, которые должны были функционировать без 
возрастных ограничений для любителей музыки и которые выявляли бы тех, 
кто способен к профессиональному музыкальному образованию; средние му-
зыкальные школы (гимназии); высшие учебно-музыкальные учреждения для 
тех, кто прошел предыдущие ступени обучения, а также элементарные и обще-
образовательные школы при консерватории как дополнение к педагогической 
составляющей к образовательной программе [1, с. 106]. В своих работах автор 
выражал мнение значительной части профессиональных музыкантов и обще-
ственных деятелей того времени и большинство идей, изложенных им о рефор-
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мировании музыкального образования и о педагогических приемах, остаются 
актуальными и сегодня. 

Василий Петрович Гутор всю свою жизнь посвятил музыке. Возможно, он 
не был блистательным музыкантом, но он разработал основные принципы 
преподавания музыки и внес значительный вклад в музыкальное просвещение 
широких масс населения, являлся автором многочисленных методических и 
критических статей, одним из основоположников классического музыкального 
образования. В. П. Гутор был одержим идеей развития музыкальной культуры 
в родной Бессарабии, следствием этого стала организация двух музыкальных 
школ в Кишиневе.

Как воспитанник Новороссийского университета он нес по жизни тради-
ции, заложенные во время обучения знаменитыми учеными, которые в это 
время преподавали в университете и были его учителями. Проследив судьбу 
одного конкретного человека, можно с уверенностью сказать, что еще множе-
ство судеб людей, носящих гордое звание выпускников Императорского Ново-
российского университета, остаются неизвестными для современных ученых 
и исследователей.

Имя Василия Петровича Гутора незаслуженно забыто. Пишут о нем, в 
основном, молдавские и российские ученые в контексте изучения теории музы-
ки и музыкальной педагогики. Но его личности не посвящено ни одной работы 
одесских исследователей, хотя с нашим городом его связывает значительный 
период обучения в университете и здесь он прожил более 30 лет своей жизни.

Примечания
1 Давыдов	Карл	Юльевич (1838-1889) – композитор и виолончелист, директор Санкт-Петербургской 

консерватории в 1876-1887 годах.
2 Вержбилович	Александр	Валерианович (1849-1911) – музыкант-исполнитель, выдающийся ви-

олончелист, представитель «давыдовской школы».
3 Гляссер	Игнатий	Альбертович	(1865-1925) – в 1886 году основал в Петербурге музыкальные 

курсы и разработал уникальную систему обучения технике игры на фортепиано. Эти курсы были 
широко известны в музыкальных кругах.

4 Гольдштейн	Михаил	Эммануилович	 (1917-1989) –	советский, затем германский композитор и 
скрипач. Брат скрипача Бориса Гольдштейна.

5 Молчанов	Порфирий	Устимович (1863-1945) – ученик Н. А. Римского-Корсакова, преподаватель 
Одесской консерватории до 1945 года. 

6 Павленко	Александр	Антонович	 (1882-1941) –	профессор, преподаватель теоретических дис-
циплин Одесской консерватории.

7 Щусев	Алексей	Викторович (1873-1949) – архитектор, Заслуженный архитектор СССР, Акаде-
мик архитектуры, Академик АН СССР. Лауреат четырёх Государственных премий (1941, 1946, 1948, 
1952).
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Анотація
У статті простежується життєвий шлях випускника Імператорського 
Новоросійського університету, музиканта, викладача, професора Одеської 
консерваторії – В. П. Гутора. Окреслено основні етапи його діяльності як за-
сновника, керівника і викладача навчальних музичних закладів, починаючи від 
шкіл і закінчуючи Одеською консерваторією.
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FROM THE UNKNOWN STUDENT TO THE FAMOUS GRADUATE 
OF NOVOROSSIYSK UNIVERSITY 

Summary
The theme of the article is illumination of the biography of the graduate of Imperial 
Novorossiysk University Vasyl Petrovich Gutor. The main task of article – to expand 
and aggregate biographic information and highlight career of V. P. Gutor. On one 
concrete example to show how graduates of university proved and realized in various 
fields of activity, sometimes far from the education got at classical university. V. 
P. Gutor known as the musician-cellist, he has developed the basic principles of 
teaching music and has made the significant contribution to musical education of 
broad masses of the population, was the author methodical and critiques, one of 
the founders of classical music education. Gutor V. P. was a founder, the director of 
music schools in Chisinau and Elisavetgrad, and then the teacher and professor of 
the Odessa conservatory. In article is special attention paid to the Odessa period of 
his activity. However, unfortunately, it is not enough data on this period. The main 
finding of the work is that, having tracked a course of life of one specific person, it 
is possible to tell with confidence that else many destinies of the people carrying a 
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proud rank of graduates of Imperial Novorossiysk University remain unknown for 
modern scientists and researchers. The research findings have the practical value for 
all who are interested in music history, musical pedagogics and history of music in 
Odessa in the first half of the 20th century.

Keywords: Gutor V. P., Grot N. Ya., Novorossiysk University, the Odessa 
conservatory, music education, cello.
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СКЛАДНИЙ ЖИТТЄВИЙ ШЛЯХ АРТЕМІЯ ГРИГОРОВИЧА 
ГОТАЛОВА-ГОТЛІБА: ДО 150-РІЧЧЯ З ДНЯ НАРОДЖЕННЯ

Стаття присвячена відомому педагогу й історику Артемію Григоровичу 
Готалову-Готлібу (1866-1960), який зробив величезний вклад у вітчизняну 
педагогіку, історію педагогіки та педологію. Висвітлено життєвий шлях ба-
гатогранного вченого та дослідника; охарактеризовані риси особистості та 
його життєва позиція. Розглянуті питання становлення та розвитку наукової 
кар’єри, а також окреслено громадське життя професора.

Ключові слова: А. Г. Готалов-Готліб, педагогіка, вища освіта, Новоросійський 
університет, ОІНО, ОДУ, історичний факультет, Наукова бібліотека.

У січні 2016 року виповнилося 150 років від дня народження талановито-
го вченого-дослідника, історика, доктора педагогічних наук, одного з органі-
заторів Одеського інституту народної освіти (ОІНО), професора Одеського 
державного університету (ОДУ) – Артемія Григоровича Готалова-Готліба. На 
честь ювілею співробітниками Наукової бібліотеки Одеського національного 
університету імені І. І. Мечникова була підготовлена віртуальна виставка «Ар-
темій Григорович Готалов-Готліб (1866-1960): до 150-річчя з дня народження», 
з якою можна ознайомитися на офіційному сайті Наукової бібліотеки [9].

Про життя та науково-педагогічну діяльність Артемія Григоровича Готалова-
Готліба вже були опубліковані деякі окремі факти та спогади1, але досі бракує 
цілісної розвідки про складний життєвий шлях вченого.

Артемій Григорович Готалов-Готліб (справжнє ім’я – Арон Гіршевич Го-
талов) народився 15 січня (за старим стилем – 3 січня) 1866 р. у небагатій ро-
дині. Точне місце народження є невідомим: за одними даними він народився 
у маленькому містечку Могилів-Подільського повіту Подільської губернії [8, 
с. 346; 7], а за іншими – у Пскові [11, с. 104; 17, с. 245], але, на нашу думку, 
остання версія є малоймовірною. Початкову освіту А. Г. Готалов здобував вдо-
ма. Початкових шкіл у сельських місцевостях у 70-ті рр. XIX ст. було мало, 
тому освітою майбутнього педагога займався батько, людина граматна і начи-
тана, яка не шкодувала грошей на книги [2, с. 2]. Вірогідно саме любов батька 
до науки та книги сприяли прагненню сина до навчання. Згодом А. Г. Готалов 
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єдиний з сім’ї пішов вчитися до гімназії2: до 6 класу він навчався у Кам’янець-
Подільської гімназії, а після переїзду – у гімназії Кишиніву [2, с. 2]. Ось як 
пише А. Г. Готалов у автобіографії про роки свого навчання: «Меня отвезли в 
ближайший губернский город – Каменец-Подольск, где я сдал экзамен в третий 
класс гимназии. На оплату моего содержания в отдаленном городе, на покупку 
учебников, на оплату за учение и пр. у отца не хватало средств, и я с 14-летнего 
возраста вынужден был зарабатывать хлеб частными уроками (т. наз. репети-
торством) за мизерное вознаграждение. Несколько раз меня увольняли из гим-
назии за невнос платы за учение. Иногда приходилось, из-за невозможности 
содержать себя, надолго оставлять учение в гимназии и возвращаться на село 
домой. Когда я дотянул до 6-го класса, пришлось переехать в Кишинев, где я 
продолжал учение в гимназии, курс которой окончил в 1886 году» [2, с. 1-2].

Перед вступом до Імператорского Новоросійського університету на 
історико-філологічний факультет у 1886 р. Арон Гіршевич Готалов прийняв 
лютеранство і став зватися Артур Генріхович Готліб [7; 8, с. 345]. Захоплю-
ючись громадською і науковою діяльністю своїх учителів, він брав участь у 
студентському русі. За це у 1887 р. його було виключено з університету та за-
арештовано. А після поновлення через рік студент А. Г. Готліб почав працю-
вати в наукових студентських гуртках, зокрема, під керівництвом визначного 
візантиніста Федора Івановича Успенського (1845-1928) [33, с. 4]. Неабиякі зді-
бності та велика тяга до знання допомогли А. Г. Готлібу отримати вищу освіту, 
що на той час було дуже нелегко. Він успішно закінчив університет з дипломом 
першого ступеня у 1892 р. (№ 7127, від 24 червня 1892 р.) [2, с. 4].

Артур Генріхович Готліб пише конкурсну роботу «Військовий устрій Візан-
тійської імперії», що була виконана під керівництвом Ф. І. Успенського. Робота 
претендувала на золоту медаль, однак отримати її А. Г. Готліб не зміг, бо були 
перепони з боку керівництва університета [7]. Натомість він дістав право бути 
в числі кандидатів на наукову роботу в університеті, але як «неблагонадійний» 
не був зарахований до числа науковців [10, с. 4; 33, с. 4].

На час завершення університета А. Г. Готліб одружився. У «Воспоми-
наниях» С. Я. Борового (1903-1989)3 ми знаходимо відомості про цей факт: 
«В девушке, ставшей его женой, оказался очень «заинтересован» тогдашний 
военный министр генерал П. С. Ванновский (1822-1904), позднее ставший ми-
нистром народного просвещения. Утверждали, что она была его внебрачной 
дочерью, другие полагали, что она его племянница или свояченица» [8, с. 348]. 
Ця подія надовго визначила подальшу долю А. Г. Готліба.

Після закінчення університету він вчителював в одеському 4-х класно-
му училищі Агішева з жовтня 1892 р. по вересень 1895 р., а потім до серпня 
1896 р. – у чоловічій губернській гімназії у Пскові [1, с. 5; 2, с. 5; 7; 17, с. 275-
276]. У вересні цього ж року А. Г. Готліб отримав призначення на посаду вчите-
ля у Санкт-Петербурзі, де провів сім років. Він викладав латинську мову у 3-й 
чоловічій гімназії у Царському Селі, в якій навчались переважно діти із сімей, 
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пов’язаних із двором [8, с. 348]. За сумісництвом А. Г. Готліб викладав історію 
у Олександрівському кадетському корпусі. Він був секретарем правління Воль-
ного університету та читав на академічному відділенні лекції з історії давнього 
Риму [1, с. 1, 5; 2, с. 6-8]. У цей час А. Г. Готліб брав участь у виданні журналу 
«Русская школа», близько сто статей з питань загальної історії та історії осві-
ти надрукував у «Енциклопедичному словнику» Брокгауза та Ефрона та став 
автором десятків ґрунтовних статей з історії освіти і всесвітньої історії [24, 
с. 335; 33, с. 4].

Слід відзначити неодноразові наукові відрядження А. Г. Готалова-Готліба до 
країн Європи4 на початку ХХ ст. з метою ознайомлення з навчально-виховними 
закладами всіх типів і вивчення системи європейської освіти. «... А. Г. Готалов-
Готлиб, пребывая в заграничных командировках в странах Европы – Швей-
царии, Франции, Германии, Чехословакии – изучал систему европейского об-
разования и отразил ее в своих работах. В его трудах рассматривались также 
вопросы воспитания. Он полагал, что только впитывая многообразие внешних 
явлений, личность может развивать свой внутренний мир...» [34, с. 155-156]. 
Аналіз побаченого та спостереження вченого були висвітлені у його наукових 
публікаціях про новітні тенденції педагогічної думки за кордоном. 

У серпні 1903 р. А. Г. Готліб, повернувшись із закордонної наукової коман-
дировки, вирішив залишити роботу у системі Міністерства народної просві-
ти, бо Міністерство фінансів запропонувало йому зайняти посаду директора 
в одному з комерційних училищ. Тоді міністр Г. Е. Зейлер впевнив його за-
лишитися у відомстві народної просвіти та зайняти посаду директора нової 
гімназії в Ялті, обіцяючи при цьому не тільки не перешкоджати новаторським 
тенденціям А. Г. Готліба, але й підтримувати їх [2, с. 11-12]. У 1903 р. він пере-
їжджає до Ялти, де стає гласним міської Думи. А. Г. Готліба у віці 37 років був 
призначений директором Олександрівської гімназії у Ялті та перебував на цій 
посаді до серпня 1908 р. [1, с. 5]. Він навчав спадкоємця російського престолу 
царевича Олексія в періоди, коли царська сім’я перебувала на відпочинку у 
Криму [8, с. 349]. 

Уже тоді здібний, ерудований і вдумливий учитель і вихователь молоді за-
воював широку популярність5. З ініціативи директора А. Г. Готліба та вчителя 
гімнастики у Ялтинській Олександрівській гімназії у 1905 р. відкрився соколь-
ський гімнастичний гурток. Артемій Григорович підкреслював, що заняття в 
гімнастичному гуртку сприяли успішному засвоєнню учнями інших навчаль-
них предметів, що суперечило думці, існуючий в обивательському середовищі, 
про несумісність фізичного та розумового розвитку [28, c. 227-230].

А. Г. Готліб був суперечливою особистістю. З одного боку, він був доб-
розичливою людиною і намагався допомагати всім, хто прагнув навчатися. 
Так, за особистим проханням М. Горького він прийняв до ялтинської гімназії 
С. Я. Маршака [2, с. 14], якому внаслідок хвороби було необхідно переїхати 
на південь. А коли С. Я. Маршаку загрожувало виключення з гімназії, а потім 
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арешт, саме А. Г. Готліб попередив юнака і порадив покинути Ялту якомога не-
помітніше і швидше [5, с. 3]. А з іншого боку, ми знаходимо відомості про його 
конфлікти і непедагогічну поведінку у стосунках із студентом цієї ж ялтинської 
гімназії П. Л. Войковим6 [15, с. 13-14].

У вересні 1908 р. А. Г. Готліб став директором 2-ї Кишинівської гімна-
зії. На той час П. С. Ванновський вже давно помер і А. Г. Готліб, ймовірно, 
«утратил мощную поддержку в верхах» [8, с. 349]. Влітку 1910 р. він подав 
до Міністерства народної просвіти заяву про відставку, але Міністерство по-
вернуло заяву, запропонувавши перейти на роботу до Петербурзького учбового 
округу на посаду директора гімназії. Із запропонованих вакансій А. Г. Готліб 
вибрав м. Псков [2, с. 15]. Так, у якості директора губернської псковської гім-
назії з інтернатом, председателя педагогічної ради земської жіночої гімназії, 
члена різних обществ, в тому числі Псковського археологічного товариства, 
він пропрацював 8 років (до жовтня 1918 р.) [2, с. 16; 22, с. 158-162]. На той 
час у Псковській чоловічої гімназії навчався майбутній письменник Веніамін 
Каверін (Зільбер ; 1892-1944)7, який не раз згадував директора гімназії у сво-
їх автобіографічних повістях. За його словами, А. Г. Готліб не користувався 
ані симпатією, ані повагою. «Его считали карьеристом – особенно после того, 
как он во время первой мировой войны демонстративно перешел из лютеран-
ства в православие и переменил с высочайшего «соизволения» фамилию» [8, 
с. 349]. Із 1914 р. він виступає як Артемій Григорович Готалов, а після рево-
люції – фігурує під подвійним прізвищем Готалов-Готліб. Мабуть, він справив 
велике враження на майбутнього письменника В. Каверіна, бо став прототипом 
Миколи Антоновича Татаринова, одного з найбільш негативних героїв роману 
«Два капітани»8 [7; 8, с. 343]. Однак саме А. Г. Готліб, намагаючись допомо-
гати своїм подопічним, подав прохання про прийом до Петербурзького уні-
верситету на природниче відділення фізико-математичного факультету стар-
шого брата Веніаміна – Льва Зільбера. Очевидно, з зарахуванням Л. Зільбера 
до Петербурзького університету виникли труднощі і А. Г. Готліб 11 вересня 
1912 р. направив декану факультету телеграму: «Усердно рекомендую внима-
нию Вашего Превосходительства талантливого кандидата на поступление в 
естественное отделение Льва Зильбера, окончившего с серебряной медалью 
Псковскую гимназию» [18]. Уже наступного року Лев Зильбер вирішив зміни-
ти майбутню професію і отримати медичну освіту. У столичному університеті 
відповідного факультету не було. Юр’ївський і Київський університети відмо-
вилися прийняти студента, посилаючись на відсутність єврейських вакансій. 
До аналогічного прохання до Московського університету було докладено листа 
А. Готліба: «Бывший ученик Псковской гимназии Лев Зильбер, ныне студент 
Императорского Петроградского университета по естественному отделению 
физико-математического факультета, окончил Псковскую гимназию с серебря-
ной медалью. Будучи преподавателем и классным наставником этого молодого 
человека, я убедился, что он обладает выдающимися умственными способнос-
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тями, прилежанием и добросовестностью в исполнении обязанностей. ... Если 
этому молодому человеку удастся поступить на медицинский факультет, что 
составляет его заветную мечту, то он без всякого сомнения сделается отличным 
врачом, полезным деятелем государства и общества» 9 [18].

У листопаді 1918 р. А. Г. Готалов-Готліб захворів на пневмонію і за рекомен-
дацією лікарів поїхав лікуватися на південь. У дорозі йому стало гірше, тому 
він зупинився у Черкасах. Тут провів близько року: викладав німецьку мову у 
жіночій гімназії, реальному училищі, за дорученням місцевого виконкому при-
ступив до організації вищої школи [1, с. 2, 5; 2, с. 25].

У 1919 рр. А. Г. Готалов-Готліб переїхав до Одеси та почав викладати у 
реальному училищі й інших школах [1, с. 5]. Це вже була людина з багатим 
життєвим, педагогічним та науковим досвідом. Усюди він прагнув затвердити 
передові методи освіти та виховання дітей. У 1919 р. в Одесі взяв участь в 
організації найбільшого у країні будинку для безпритульних дітей під назвою 
«Дитяче містечко імені Комінтерну», яким деякий час завідував, був інспекто-
ром губернського відділу народної освіти [24, с. 335]. Можливо, що енергічна 
робота А. Г. Готалова-Готліба, пов’язана з дитячим містечком, сприяла його 
зближенню з тодішнім завідуючим губнаросвітом Володимиром Петровичем 
Потьомкіним (1874-1946) [8, с. 350-351]. 

Весною 1920 р. почалася реорганізація вищої освіти на Україні, в резуль-
таті якої університети були ліквідовані [2, с. 27]. Разом з іншими ученими 
(Д. К. Третьяковим, М. М. Ланге, В. Ф. Коганом, Р. М. Волковим) А. Г. Готалов-
Готліб взяв участь у створенні в Одесі інститутів: Народної освіти, Археології, 
Гуманітарних наук [33, с. 4]. Саме близькість до В. П. Потьомкіна та «пробивна 
сила» А. Г. Готалова-Готліба були використані для здійснення ідеї створення 
цих інститутів. Він завзято взявся за справу, але поставив за умову, що його 
зарахують до професорів. А. Г. Готалов-Готліб працював у Археологічному ін-
ституті, що утворився в 1921 р. (читав курс з музеєзнавства) і одночасно був 
професором Інститута народної освіти (читав курси історії педагогіки і історії 
первісного суспільства) [2, с. 28; 8, с. 351]. Після ліквідації Археологічного 
інституту у 1923 р. він викладав педагогічні дисципліни у Педагогічному ін-
ституті [8, с. 352]. 

Протягом 1926-1928 рр. Артемій Григорович працював на науково-дослідній 
кафедрі при Одеському інституті народної освіти (ІНО), де був керівником сек-
ції дидактики та системи народної освіти10. У 1930 р., після розділення ІНО на 
окремі три інститути, він був назначений професором педагогіки в два з них: в 
Інститут професійної освіти та Інститут соціального виховання. Але в 1931 р. 
виникають ускладнення з керівництвом інституту профосвіти, і А. Г. Готалов-
Готліб переходить до Науково-дослідного інституту, займаючись науково-
літературною діяльністю [2, с. 31]. 

Пізніше А. Г. Готалова-Готліба було обрано членом Науково-дослідного ін-
ституту педагогіки в Москві, потім членом НДІ педагогіки України (Харків, 



35

ISSN 2304-1447.  Вісник ОНУ. Сер.: Бібліотекознавство, бібліографознавство, книгознавство. 2016. Т. 21, вип. 1

Київ). У 1940 р. йому без захисту дисертації був наданий науковий ступень 
доктора педагогічних наук. 

У вересні 1940 р. А. Г. Готалов-Готліб повернувся до Одеси, де став штат-
ним професором Одеського державного університету [2, с. 33; 11, с. 106]. Тут 
він викладав історію стародавнього світу і спецкурс з історії Візантії [26, с. 61; 
33, с. 4], педагогіку, дидактику і курс під назвою «Система народного образо-
вания» [29, с. 136]. 

Однак кар’єра все ж таки не склалася. Можливо через те, що ставлення 
до А. Г. Готалов-Готліб було неоднозначним. Колишні учні відзивались про 
А. Г. Готалова-Готліба з великим розумінням. Один із студентів ІНО, Сергій 
Снєгов (справж.: Сергій Олександрович Козерюк, пізніше за паспортом Сергій 
Йосипович Штейн; 1910-1994), у книзі «Книга бытия» писав у своїх спога-
дах: «К несчастью для Готалова-Готлиба, на эти годы пришелся пик изобрета-
тельства в системе образования. В университет проник скорбно знаменитый 
Дальтон-план, и старый профессор стал ярым адептом нововведения. Была 
объявлена эра активного постижения науки – вместо прежнего пассивного 
выслушивания лекций. Преподаватель уже не излагал свой предмет, а усажи-
вал нас в аудитории за учебники и статьи. Возвышаясь на кафедре, он пытливо 
взирал, как зевающие студенты активно овладевали наукой… От неудачной 
«активной педагогики» скоро отказались – но Готалов-Готлиб был ей верен и 
гордился своей славой передового педагога» [29, с. 136]. «Старый профессор 
не страдал обидчивостью и злопамятностью. Да, конечно, он гордился собой и 
своими работами – причем очень явно, но это не заставляло его высокомерно 
отворачиваться от коллег. Полный и тяжелый, он был добродушен и даже хва-
лил себя как-то по-детски. Сплетничали, что император Николай II, побывав в 
Одессе, публично пожал ему руку – и Готалов-Готлиб надел на нее перчатку, 
чтобы не стирать следы монаршего рукопожатия. Так и ходил – гордый и в од-
ной перчатке. И охотно объяснял всем интересующимся причину. Думаю, это 
было выдумкой – но очень точной. Готалов-Готлиб часто хвалил себя – но в его 
бахвальстве чувствовалось ироническое добродушие» [29, с. 136-137]. Також 
С. Снєгов згадує: «Я иногда встречал его в научной библиотеке – он сидел в 
сторонке и читал старые журналы» [29, с. 137].

А його учениця, згодом доктор історичних наук, професор З. В. Першина 
(1925-2002), у спогадах про повоєнні роки студенства в ОДУ згадує про свого 
вчителя А. Г. Готалова-Готліба так: «Внимание и уважение сквозили в его отно-
шении к студентам» [26, с. 61]. «Это был человек глубоко преклонного возрас-
та, имевший за плечами долгую и насыщенную многими событиями жизнь. 
Так, о работе в Ялте в гимназии, где учился наследник престола Алексей, он 
предпочитал умалчивать. Но мы об этом знали и оценивали в ту пору по раз-
ному» [26, с. 61].

Однак більшість колег ставилися до А. Г. Готалова-Готліба осудливо та не-
схвально. Негативне відношення С. Борового знайшло відображення у його 
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мемуарному нарисі «Воспоминания», в якому він зазначав, що професор 
А. Г. Готалов-Готліб не користувався визнанням та популярністю у слухачів, 
«не в фаворе он был и у начальства» [8, с. 352]. У своїх спогадах С. Боровой 
малює портрет людини складної, безсумнівно обдарованої, але ще більш чес-
толюбної і зарозумілої: «… В нем проступает сочетание целеустремленного 
и упорного коварства, уверенность в своем праве на счастье за счет другого, 
убеждение в интеллектуальном превосходстве, незаурядные способности, на-
всегда намертво приросший облик “благородства”, а иногда и готовность к на-
стоящему хорошему. И способность отдаться глубокому, всепоглощающему 
чувству» [8, с. 343]. А у листі за 7 січня 1967 р. до свого товариша Ю. Г. Оксма-
на11, який також був особисто знайомий із А. Г. Готаловим-Готлібом, С. Я. Бо-
ровой взагалі висловлюється про нього як про «гениального приспособленца и 
хамелеона» [7]. А П. Й. Каришковський, який вважався аспірантом профессора 
Готалова-Готлиба, «сам говорил, что у того было учиться нечему, если честно. 
Кроме интриг, лицемерия и коварства» [14, с. 43].

Іноді А. Г. Готалов-Готліб залишався без учбового навантаження, фактично 
був відстороненній від викладання. Тоді професор переходив на роботу до На-
укової бібліотеки ОДУ, де складав бібліографічні довідники з педагогіки, що, 
нажаль, залишилися неопублікованими [8, с. 352]. 

Під час Другої світової війни А. Г. Готалов-Готліб залишився в Одесі [24, 
с. 335-336]. Відомо, що він подавав прохання про зарахування його до штату 
університету Трансністрії. Але на цьому проханні з’явилася резолюція декана 
історико-філологічного факультету професора Бориса Васильовича Варнеке 
(1874-1944) про необхідність з’ясувати його справжню національність. Вреш-
ті, це могло б призвести до ув’язнення чи знищення А. Г. Готалова-Готліба. 
Тому Артемій Григорович більше не намагався отримати місце в університеті 
[7; 8, с. 352-353]. Однак він зміг встановити дружні стосунки з губернатором 
Трансністрії, професором Алексеяну, був присутній на офіційних прийомах у 
губернатора [8, с. 353].

Після звільнення Одеси 10 квітня 1944 р. до приїзду з евакуації ректора 
ОДУ Миколи Панасовича Савчука (1899-1976) обов’язки керівника вищу вико-
нував Андрій Володимирович Недзвідський (1908-1984). Університет поновив 
свою роботу 21 квітня 1944 р. Багато співробітників, що співпрацювали з оку-
паційною адміністрацією, були усунені, деякі репресовані, інші – виїхали за 
кордон. А. Г. Готалов-Готліб – один із небагатьох працівників вищої школи, що 
залишилися в Одесі та формально не співпрацювали з окупантами [8, с. 353]. 
Тому після звільнення міста він не був репресований, а продовжив свою діяль-
ність у вищій школі, поєднуючи її з написанням викривальних листів на своїх 
колег12 [7].

Повернувшись до роботи, А. Г. Готалов-Готліб виконував обов’язки декана 
історичного факультету Одеського державного університету (1944-1946), од-
ночасно завідував двома кафедрами: історії стародавнього світу й археології 
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та педагогіки, а з 1946 р. – тільки кафедрою педагогіки [8, с. 353; 17, с. 276]. 
Він читав курси історії слов’янських народів та Візантії [24, с. 336]. Також 
Артемій Григорович був головою державної екзаменаційної комісії на філоло-
гічному факультеті. 

А. Г. Готалов-Готліб, діяльність якого тривала майже 70 років, мав надзви-
чайно широкі наукові інтереси. П. О. Каришковський з цього приводу писав: 
«Коло наукових інтересів проф. А. Г. Готалова-Готліба було широким та різ-
нобічним: історія Візантії та слов’янських народів, історія античного миру та 
його культури, класична філологія та археологія, нарешті, педагогіка і психоло-
гія – усі ці дисципліни перебували у полі його зору. … З-під його пера вийшло 
понад 200 праць – монографій, статей, заміток, рецензій, популярних брошур, 
значна частина яких пов’язана з історією педагогічних та суспільних ідей. 
Смерть обірвала його роботу над трьома монографіями – «Нариси військового 
устрою Візантії», «Питання народної освіти у Франції напередодні буржуазної 
революції XVIII ст.», «Історія Рішельєвського ліцею в Одесі». Дві останні кни-
ги були практично завершені» [17, с. 276].

А. Г. Готалов-Готліб ґрунтовно вивчав історію Одеси, він брав активну 
участь у підготовці святкування 150-річчя міста. До кожного п’ятдесятирічного 
ювілею міста прийнято було випускати особливу книгу. У колективній пра-
ці «Очерк истории города-героя» (Боровой С. Я., Вольський С. А., Глядков-
ська Г. І., Готалов-Готліб А. Г., Добролюбський К. П., Сосновський І. А.) 
А. Г. Готалов-Готліб був автором трьох розділів: «Предыстория Одессы», 
«Обра зование города и его развитие в первые десятилетия»13 та «Одесса в 30-
50-х годах XIX ст.».

У вересні 1952 р. А. Г. Готалов-Готліб вийшов на пенсію, але й після цього 
продовжував читати спеціальні курси, керувати аспірантами та співпрацювати 
з Науковою бібліотекою Одеського державного університету: був членом ради 
бібліотеки та її постійним читачем [2, с. 35]. 

Помер Артемій Григорович Готалов-Готліб в Одесі 27 липня 1960 р. і був 
похований на одеському другому християнському кладовищі. 

А. Г. Готалов-Готліб був талановитим і працьовитим дослідником, чуйним 
і уважним, але суворим і вимогливим учителем та вихователем молоді. Про-
тягом життя він стежив за успіхами педагогічної науки і зробив свій внесок 
в педагогічну й історичну науки. Деякі вчені (С. Я. Боровий, Ю. Г. Оксман) у 
своїх спогадах про А. Г. Готалова-Готліба дорікали його в кар’єризмі. Але він, 
скоріш, був лояльним – незалежно від режиму – будь-якої стійкої наявної вла-
ди і вельми чутливий до її запитів [13, с. 63]. Він декілька разів змінював ім’я 
та прізвище, пристосовуючись до реальності, але едино, у чому він був вір-
ний собі – видертися по сходах життя, сходинкою вище, за будь-яку ціну. Крім 
педагогічної діяльності, А. Г. Готалов-Готліб активно займався громадськими 
справами: приймав участь у боротьбі з дитячою безпритульністю, піклувався 
фізичним вихованням дітей, керував сектором соцвиховання Одеського губвко 
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тощо. А незадовго до своєї смерті Артемій Григорович Готалов-Готліб пере-
дав університетській бібліотеці у дарунок усе своє зібрання книг, що утворило 
іменний фонд А. Г. Готалова-Готліба. Розкриття багатства цього іменного фон-
ду стане предметом окремого дослідження.

Примітки
1  Детальніше див.: Боровой	С.	Я. Воспоминания. – М. ; Иерусалим, 1993. – С. 345-355; Голь-

дин	Ф. Ученый педагог // Знамя коммунизма. – 1966. – № 13 (18 янв.). – С. 4; Гольдін	Ф. Цінна 
спадщина : до 100-річчя А. Г. Готалова-Готліба // За наукові кадри. – 1966. – № 1 (12 січ.). – С. 3; 
Грєбцова	І.	С., Грєбцов	В.	М. Готалов-Готліб Артемій Григорович 1866-1960 // Одеські історики (по- // Одеські історики (по-// Одеські історики (по-
чаток XIX – середина XX ст.) : енциклопедичне видання / відп. ред. В. А. Савченко. – Одеса, 2009. – 
Т. 1. – С. 104-106; Дмитриев	А.	Н. Необычайная история одесского профессора: А. Г. Готалов-Готлиб 
между политикой и педагогикой // Матерiали Міжнародній науково-практичній конференції «Пів- // Матерiали Міжнародній науково-практичній конференції «Пів-// Матерiали Міжнародній науково-практичній конференції «Пів-
день України у вітчизняній історії» 22-23 лист. 2012 р. – Одеса, 2012. – С. 59-64; Карышковский	П.	О. 
Артемий Григорьевич Готалов-Готлиб // Византийский Временник. – 1962. – Т. 21 (46). – C. 245-
246; Нємченко	І.	В. Готалов-Готліб Артемій Григорович : історик, педагог // Професори Одеського 
(Новоросійського) університету : біогр. словник : в 4 т. / упоряд. та бібліогр. ред. В. П. Пружина, 
В. В. Самодурова. – Одеса, 2000. – Т. 2. – С. 334-336; Недзвідська	А. Пам’яті найстарішого // За на-
укові кадри. – 1960. – № 24 (14 вер.). – С. 4; Чухрій	П. Дослідник, історик, педагог // Чорноморcька 
комуна. – 1966. – № 10 (15 січ.). – С. 4.

2  Інші брати А. Г. Готалова-Готліба пішли по стопах батька-механіка [2, с. 2].
3  Саул Яковлевич Боровой (1903-1989) – економіст, історик російського та українського єврей-

ства, спеціаліст із соціально-економічного розвитку Східної Європи нового часу, доктор історичних 
наук. На початку 1920-х рр. закінчив юридичний факультет Одеського інституту народного господар-
ства та Археологічний інститут. У студентські роки він працював під керівництвом Ю. Г. Оксмана в 
Одеському історичному архіві. У 1927-1930 рр. навчався в аспірантурі при Одеській Центральній 
науковій бібліотеці під керівництвом С. Рубінштейна. Захистив дисертацію на ступінь кандидата 
педагогічних наук «Наукова бібліотека в сучасних умовах». Працював бібліографом у Одеській ев-
рейській академічній бібліотеці, а згодом у Центральній науковій бібліотеці; викладав у різних вищіх 
учбових закладах. Був знайомий з низкою професорів ОДУ по спільній праці в архівах та бібліотеках, 
зокрема з А. Г. Готаловим-Готлібом.

4  А. Готліб здійснював урядові закондонні командировки (1900, 1902, 1903, 1907, 1908, 1912, 
1925). У 1900 р. він був у відрядженні на Всесвітній виставці у Парижі, де читав лекції для педа-
гогів з Росії про народну освіту в Англії, Франції, Німеччині та США. Як результат наукової праці 
А. Г. Готалов-Готліб отримав вчене звання професора першої (вищої) категорії [24, с.335]. Остан-
ня командировка відбулася восени 1925 р. Згідно архівним документам («Отчет члена-украиниста 
Г. Н. М. К. проф. А. Г. Готалова-Готлиба об его правительственной 2-х месячной заграничной коман-
дировке осенью 1925 года») [3, арк. 3], це була двохмісячна наукова подорож до Германії та Чехосло-
ваччини, задача якої містилась у збиранні по бібліотеках матеріалів, що характеризували сучасну на 
той час організацію і систему освіти в Англії, Франції, США, Германії, Італії тощо.

5  За відомостями Ф. Паначина А. Готліб був удостоєний у 1905 р. медалі Всесвітньої виставки 
в Льєжі.

6  Під час подій 1905 р. П. Л. Войков із групою демонстрантів прийшов до квартири А. Г. Готліба 
і вимагав, щоб той відразу надав їм звіт про ті принципи, яких він дотримується у керуванні гімна-
зією. Директор, злякавшись демонстрантів, став «покаянно рассказывать свою биографию, стараясь 
подчеркнуть каждой фразой «трудовое» происхождение» [15, с. 13]. Як наслідок цього «покаяння» 
в гімназії відбулися деякі зміни: гімназією разом з директором став керувати виборний батьківський 
комітет, однією з вимогою якого було звільнити реакційних викладачів. Але після придушення по-
встання А. Г. Готліб вирішив помститися. «В городе происходили аресты, и Готлиб, воспользовав-
шись моментом, решил свести счеты с Войковым… Кроме того, Готлиб не мог простить Петру те 
каверзные вопросы, которые ему приходилось выслушивать на уроках» [15, с. 14]. П. Л. Войкова за 
два місяці до отримання атестату зрілості виключають із гімназії, і той самостійно вивчає гімназіч-
ний курс і успішно складає іспити екстерном. Однак А. Г. Готліб не підписав йому свідоцтва екстер-
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на, а видав звичайний атестат з «четвіркою» за поведінку. Така відмітка була своєрідним «вовчим» 
білетом і ускладнювала вступ до вищого учбового закладу Російської імперії [15, с. 14].

7  Під час німецької окупації Пскова у 1917 р. Веніамін Зільбер був найактивнішим ініціатором 
одноденного страйку у гімназії на знак протесту проти виключення одного з учнів, що співчував 
більшовикам. В. Зільбер в черговий раз виступав перед класом із закликом до нього і не припинив 
свою промову навіть після приходу директора, стояв у пікеті, щоб не допустити однокласників, якщо 
вони все-таки підуть на уроки, за це був виключений із гімназії [19]. 

8  «Два капітани» – найвідоміший пригодницький роман письменника Веніаміна Каверіна про 
дослідників-мандрівників, написаний у 1938-1944 рр.

9  Саме, завдячуючи А. Г. Готалову-Готлібу, світ отримав видатного бактеріолога, основополож-
ника медичної вірусології в СРСР, винахідника вакцини від кліщового енцефаліту, автора теорії ві-
русного походження раку, академика АМН СРСР Льва Олександровича Зільбера.

10  А. Готалов-Готліб у 1927-1928 рр. очолив одеське відділення Русько-візантійської комісії, до 
діяльності якого долучилися викладачі ІНО.

11  Юліан Григорович Оксман (1894/1895-1970) – історик, літературознавець, пушкініст. У 1920-
1923 рр. він працював у Одесі як начальник губернського архівного управління і ректор Археологіч-
ного інституту.

12  У приватній переписці С. Я. Борового й Ю. Г. Оксмана ми знаходимо фактичне підтвердження 
цим словам: «...Готалов-Готлиб жив (87 [лет]!), он ведёт ещё аспирантов по античности, усердно пи-
шет доносы...» (лист від 24 грудня 1953 р.) [16, с. 346]. У листі від 7 січня 1967 р. С. Я. Боровой напи-
сав про А. Г. Готалова-Готліба: «Он умер сравнительно недавно, достигнув не то 94[-х], не то 96[-ти] 
лет. Совсем незадолго до смерти он еще бодро писал доносы, в т[ом] ч[исле] и на меня (буржуазный 
националист)» [16, с. 377]. За свідченням С. Я. Борового, через доноси А. Г. Готалова-Готліба Одесу 
був змушений покинути один із видатних учених-античників С. Я. Лурьє [21, с. 242].

13  Однак ми знаходимо факти, що розділ «Образование города и его развитие в первые десяти-
летия» не був написаний А. Г. Готаловим-Готлібом. У листі до Л. П. Гроссмана від 15 грудня 1957 р. 
С. Я. Боровой пише: «Дорогой Леонид Петрович, я очень рад, что наша книга, в которой я частично 
выступаю и под грязной оболочкой Готалова, доставила Вам удовольствие…» [30, с. 264]. У комен- [30, с. 264]. У комен-[30, с. 264]. У комен-
тованому листі мається на увазі, що розділ був повністю перероблений для друку С. Я. Боровим, але 
вийшов за підписом А. Г. Готалова-Готліба. 
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ГОТАЛОВА-ГОТЛИБА: К 150-ЛЕТИЮ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ

Аннотация
Статья посвящена известному педагогу и историку Артемию Григорьевичу 
Готалову-Готлибу (1866-1960), который внёс огромный вклад в отечественную 
педагогику, историю педагогики и педологию. Освещён жизненный путь мно-
гогранного учёного и исследователя; охарактеризованы черты личности и его 
жизненная позиция. Рассмотрены вопросы становления и развития научной 
карьеры, а также очерчена общественная жизнь учёного.
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DIFFICULT LIFE PATH OF ARTEM GRIGOREVICH GOTALOV-
GOTTLIEB: TO THE 150TH ANNIVERSARY OF HIS BIRTHDAY

Summary
The article is devoted to the well-known teacher and historian Artem Grigorevich 
Gotalov-Gottlieb (1866-1960), a person which made a huge contribution to the 
national pedagogy, history of pedagogy and pedology. Illuminated career of the 
multi-faceted scientists and researchers; characterized his personality traits and his 
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life attitude. Considered problems of formation and development of scientific career, 
and outlined professors social life.

Keywords: A. G. Gotalov-Gottlieb, education, higher education, the University of 
Novorossiysk, Odessa Institute of National Education, the Odessa I. I. Mechnikov 
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УДК 929Струве:378.4(477.74-21)”1865/1870”

А. С. Ложешник,
провідний бібліотекар Наукової бібліотеки 
Одеського національного університету імені І. І. Мечникова
вул. Преображенська, 24, м. Одеса, 65082, Україна
тел.: (0482) 34 77 89
e-mail: library@onu.edu.ua

ДІАЛОГ З ІСТОРІЄЮ ДОСЛІДНИКА АНТИЧНОСТІ 
НОВОРОСІЙСЬКОГО УНІВЕРСИТЕТУ –  
СТРУВЕ ФЕДОРА АРИСТОВИЧА

У статті, на основі книг, які зберігаються у фондах Наукової бібліотеки 
Одесь кого національного університету імені І. І. Мечникова, розглядається 
нау кова та педагогічна діяльність ординарного професора Імператорського 
Новоросійського університету, фахівця римської та давньогрецької словесності 
Федора Аристовича Струве. 

Ключові слова: Новоросійський університет, Федір Аристович Струве, істо-
рико-філологічний факультет, римські старожитності, антична історія.

12 травня виповнилося 200 років з дня народження видатного історика, док-
тора класичної філології, професора римської словесності та старожитностей 
Казанського університету і класичної філології Новоросійського університе-
ту, фахівця з римської й грецької історії та словесності – Федора Аристовича 
Струве (іл. 1).

Ф. А. Струве зробив чималий внесок у розвиток науки, а його наукові та 
науково-педагогічні доробки не втратили своєї актуальності і в наш час. Істо-
рики, фахівці з античної історії й сьогодні використовують їх при написанні 

своїх робіт. В Одеському національному універси-
теті імені І. І. Мечникова ще й досі існують традиції 
вивчення латинської та давньогрецької мови шля-
хом звернення до греко-римських джерел та дослі-
дження античної історії Північного Причорномор’я, 
започатковані ще в Новоросійському університеті 
видатним вченим Федором Струве. У фондах На-
укової бібліотеки і нині зберігається великий пласт 
латинських та давньогрецьких видань, які користу-
ються попитом у студентів та науковців сьогодення. 

Предметом дослідження даної статті є праці 
Ф. А. Струве та інформаційні джерела, що збері-
гаються у фондах Наукової бібліотеки ОНУ іме-
ні І.  І.  Мечникова і на основі яких досліджується 
одеський період наукової діяльності вченого. 

© А. С. Ложешник, 2016

Іл.	1.	Струве	Федір	
Аристович	(1816-1885)
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Біографічні нариси Федора Аристовича Струве були змістовно викладені 
одеськими науковцями у ряді статей [3, 4, 5, 6, 7, 11, 23]. Тому у даній ста-
ті детально зупинимось на вивчені одеського періоду життя вченого та його 
науково-педагогічних поглядів. 

Після відкриття у 1865 р. Новоросійського університету вчений був у числі 
перших викладачів, які були запрошені до викладання. Ф. Струве отримав при-
значення на посаду ординарного професора кафедри грецької словесності. 

Тематика курсів, які читав професор Струве, була різною. Це можна про-
стежити за допомогою видання – «Обозрение преподавание наук в Импера-
торском Новороссийском университете», що зберігається у фондах Наукової 
бібліотеки ОНУ імені І. І. Мечникова.

Наприклад, у перший рік свого викладання він знайомив студентів 1-го кур-
су з основами грецької граматики (3 години на тиждень), читав та критично 
аналізував «Анабазіс» Ксенофонта (2 години на тиждень) і один раз на тиждень 
знайомив з географією Греції та її колоній [13, с. 2]. У 1866-1867 навчальному 
році Ф. А. Струве зі студентами 1-го курсу вивчав основи грецької етимології і 
перекладав уривки із «Анабазіс» Ксенофонта, а зі студентами 2-го  курсу 3 рази 
на тиждень читав та граматично розбирав текст IV книги «Історії» Геродота, 
присвяченої Скіфії [14, с. 2]. У 1867-1868 навчальному році вчений зі студен-с. 2]. У 1867-1868 навчальному році вчений зі студен-. 2]. У 1867-1868 навчальному році вчений зі студен-
тами 2-го та 3-го курсів читав та робив граматичний розбір «Іліади» Гомера 
(3  години на тиждень) та почав викладати грецькі старожитності [15, с. 1-2] 
для студентів 3-го курсу. В останній рік свого проживання в Одесі науковець, 
окрім постійних предметів, разом із студентами 2-го, 3-го, 4-го курсів тричі на 
тиждень читав та граматично аналізував «Життя Перикла» Плутарха та «Анти-
гову» Софокла, а 3-му – 4-му курсам двічі на тиждень викладав історію грець-
кої літератури та студентам 4-го курсу – історію грецького мистецтва (2 години 
в тиждень) на кафедрі теорії та історії мистецтва [16, с. 1-2].

Поряд з викладацькою діяльністю вчений доклав багато зусиль для відкрит-
тя необхідної на історико-філологічному факультеті Новоросійського універ-
ситету кафедри теорії та історії мистецтв. Відповідне рішення рада універси-
тету прийняла у травні 1868 р. та запропонувала вакантну посаду Ф. Струве 
[16, с. 9]. Довгий час кафедра не була внесена до штату і одним із перших 
питань, яке постало перед керівництвом університету, стала проблема оплати 
прочитаних лекцій. Рада вирішила надати професору Струве винагородження 
з початку наступного навчального року в розмірі половини окладу, за рахунок 
загальної суми, яка була виділена на утримання викладачів [19, с. 10].

Хоча невдачі у викладацькій діяльності й приносили вченому багато не-
приємних хвилин, та все ж таки саме одеський період став для вченого най-
яскравішим у його науковому доробку. Адже після свого переїзду до Одеси 
вчений разом із Пилипом Карловичем Бруном та Владиславом Норбертовичем 
Юргевичем фактично заклав основи антикознавства у стінах Новоросійського 
університету [3, с. 93-94]. 

Ця проблематика була близька професору Струве вже не один рік, адже він 
ще на початку свого науково-педагогічного шляху захистив у Санкт-Петербурзі 
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магістерську та докторську дисертації. У свій час ці дисертаційні дослідження 
були передані Санкт-Петербурзьким університетом до Одеси, які й до сьогодні 
зберігаються у фондах Наукової бібліотеки ОНУ імені І. І. Мечникова.

Оскільки ці роботи написані латинською мовою і не завжди доступні вели-
кому загалу читачів, зупинимось детальніше на їх аналізі. 

Магістерська дисертація Ф. Струве «Emendationes et observations in Quinti 
Smyrnaei Posthomerica» [2], була захищена вченим в грудні 1843 р. у Санкт-
Петербурзькому університеті, в якій автор дав критичні зауваження до 14-ти 
томного видання Квінта Смирського «Те, що після Гомера», яке стало своєрід-
ним продовженням «Іліади» та виклав історію Троянської війни від падіння 
влади Гектора, хороброго воїна троянського війська, головного героя «Іліади», 
до повернення греків додому. Зокрема, вчений відзначив і те, що поема Квінта 
Смирського, написана на основі давньогрецьких джерел: «Ефіопіди» Арктіна, 
«Малої Іліади» Лесха, хоча не витримала порівняння з гомерівським епосом, 
залишилася для свого часу непересічним пам’ятником літератури. 

15 березня 1846 р. дослідник захистив у Санкт-Петербурзькому універси-
теті дисертацію на здобуття ступеня доктора філософії та класичної філоло-
гії «De argumento carminum epicorum, quae res ab Homero in Iliade narratas 
longius prosecuta sunt» [1]. У ній Ф. А. Струве, спираючись на коментарі та 
зауваження до античної поеми, розглянув «Іліаду» Гомера як один із визначних 
пам’ятників давньогрецької культури та літератури, подав уривки віршів дав-
ньогрецькою мовою, які, на його думку, стали найвизначнішими, та запропону-
вав своє роз’яснення перебігу Троянської війни і її вплив на всесвітню історію. 

Окрім латині, вчений досконало володів ще й давньогрецькою та німецькою 
мовами, але крім цього під час свого перебування в Одесі Ф. А. Струве захо-
пився епіграфікою грецьких колоній Північного Причорномор’я, що знайшло 
відображення в ряді його публікацій. 

Наприклад, три такі роботи входять до складу іменної колекції НБ ОНУ – 
графа Олександра Строганова. У праці «Новые надписи Ольвийские» [28] (на 
обкладинці міститься підпис О. Строганова), вчений дослідив два нових напи-
си на мармурових плитах, знайдених у античній грецькій колонії – місті Оль-
вія, яке знаходилося у Нижньому Побужжі (VI ст. до н. е. – IV ст. н. е.). Перший 
напис містив «об’яву про розпорядження, зроблене колегією Семи», другий – 
«почесне рішення народу, псефізм, на честь якогось Посіда, сина Сатира». Від-
повідно до кількості написів, його праця складалася з двох розділів. У пер-
шому, присвяченому детальному розгляду напису – «Підпис колегії Семи», 
датованому автором І ст. до н. е., спочатку наведений грецький текст, а далі – 
аналіз та переклад. У другій частині, присвяченій розбору напису «Псефізма 
на честь Посида, сина Сатира», теж міститься текст напису та його детальний 
лінгвістичний та історичний аналізи. Окремим додатком вміщено в книзі ма-
люнки, які дають уявлення про вигляд Ольвійських написів в оригіналі. 

Слід звернути увагу і на побажання автора, в якому висловлена думка, що 
залишки грецького міста Ольвія і в подальшому мають детально вивчатися на-
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уковцями, а усі археологічні старожитності, знайдені тут, повинні бути зібрані 
в одному музеї і доступні для громадськості.

У книзі – «Археологические разыскания в южной России по отчетам 
Императорской Археологической комиссии» [26], що вийшла в 1867 р. вче-
ний простежив історію й культуру Боспору Кімерійського на основі розписних 
ваз і боспорських монет та подав звіти археологічних розкопок античних коло-
ній – Пантікапею, Фанагорії, Таманського півострову, що проходили на Півдні 
Російської імперії, починаючи з 1858 р. Зокрема, Ф. Струве охарактеризував 
розкопки курганів у Керчі (Павловський, Мелек-Чесменський, Золотий або 
Куль-Оба та Царський), розпочаті в 1858 р.; розкопки Таманського півострова 
(1859), доручені доценту кафедри історії мистецтв Московського університету 
Карлу Карловичу Герцу, ним було знайдено античні поховання, колекцію пред-
метів з яких передано Керченському археологічному музею; розкопки анти-
чного міста Танаїс (на Дону) (1854-1864), проводились Археологічною комісі-
єю на чолі з професором Московського університету П. М. Леонтьєвим, під час 
яких був розкопаний курган Хохлач. 

Не оминув увагою вчений і археологічні дослідження Катеринославського 
повіту (1852), під час яких були відкриті кургани скіфського часу – «Лугова 
могила» (захоронення царських скіфів), «Товста могила» (1860), могили Ост-
ра, Близниця, Кам’яна (1861), Товста Чортомлицька могила (1862-1863). За ре-
зультатами вищезгаданих досліджень він відтворив обряд поховання у скіфів. 

Звернув увагу Ф. А. Струве і на те, що до сфери інтересів Археологічної 
комісії, окрім античного часу, входив період Київської Русі: проводились роз-
копки курганів на території Суздальського, Юр’ївського та Переяславського 
повітів. 

У тій самій колекції графа О. Строганова зберігається 6 том «Записок обще-
ства истории та древностей», де у 1867 р. було надруковано доповідь ученого 
«Археологические заметки по поводу посещения Акермана в 1866» [25] (на 
форзаці міститься екслібрис власника зібрання графа Олександра Строганова). 
У даному творі автор виклав історію м. Акерман, звертаючись до проблеми 
топоніміки, аналізуючи зміни назв міста: Зміїв, Тірас та історію його розвитку.

Ф. Струве констатував, що місто у своїй історії пройшло декілька етапів роз-
витку. Спочатку, до знищення його після нашестя готів і гунів, це було грецьке 
поселення, про що свідчить знайдений мармур з грецькими та латинськими 
написами. Наступний етап припадає на епоху Середньовіччя, коли італійські 
мореплавці відкрили його. А через декілька століть почався третій етап розвит-
ку Акермана вже як турецької фортеці. 

Поділивши історію міста на етапи, вчений, під час свого відрядження, на-
магався віднайти всі залишки давнини кожного із етапів існування міста. На-
самперед він звернувся до вивчення самої фортеці та її околиць, де при роз-
чищені території берега була знайдена колекція рідкісних золотих монет царя 
Лисимаха та зібрання срібних монет м. Тірас. Особливий інтерес науковця ви-
кликали написи кам’яних надгробних плит, які знаходилися в грецькій та вір-
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менській церквах. Але основним завданням для нього довгий час залишався 
пошук місця поховання Кіммерійських царів на р. Тірас, детально описаного 
Геродотом, а також – наскальний слід Геркулеса, опис якого було відображено 
у давньогрецьких джерелах.

Готуючись у наукове закордонне відрядження до Греції та Німеччини, Федір 
Струве прочитав доповідь на засіданні Одеського товариства історії і старо-
житностей: «Слово, читанное действительным членом Ф. Струве в засе-
дании Одесского Общества истории и древностей 26 апреля 1868 года о 
найденных надписях в Закавказском крае и о поездке в Афины, Рим и Герма-
нию» [31], що була згодом надрукована у 7 томі «Записок общества истории та 
древностей». У доповіді вчений, насамперед, відзначив визначну дату – століт-
тя з дня смерті відомого європейського археолога Йоганна Йоахіма Вінкельма-
на та навів біографічні відомості з його життя. Разом з тим він проаналізував 
два класичні написи на стелах, знайдені у Закавказькому краї. Перший, зробле-
ний грецькою мовою та відкритий у 1867 р. біля грузинського міста Мцхета, 
повідомляв про царя Мітридата, який у 75 р. мав резиденцію в цьому місті. 
Другий напис – латинський, знайдений у 1863 р. біля м. Вагаршапат у Вірменії, 
відносився до 175 р., періоду правління імператора Марка Аврелія. 

Слід зазначити, що ординарний професор грецької словесності Ф. А. Струве 
порушував ряд актуальних наукових питань для нещодавно відкритого універ-
ситету. Наприклад, одне з них, на засіданні історико-філологічного факульте-
ту 11 грудня 1867 р., стосувалося тематики про подальше розроблення істо-
ричних та археологічних досліджень чорноморського узбережжя, що виникла 
після відкриття Новоросійського університету: дослідження давньої класичної 
та візантійської філології на основі критичного дослідження текстів античних 
пам’ятників літератури, вивчення свідчень про давньогрецькі та середньовічні 
італійські колонії [18, с. 9]. 

У зв’язку з цим вченому було доручено організацію та відкриття Музею ви-
тончених мистецтв. Дослідження ролі Ф. А. Струве у створенні Музею витон-
чених мистецтв знайшло своє відображення у ряді праць одеських науковців 
[6, 11, 12, 24].

За період перебування Ф. А. Струве на посаді директора, Музеєм витонче-
них мистецтв було зібрано найбільшу кількість експонатів. З цією метою вче-
ний неодноразово був у наукових відрядженнях основна мета яких – збагачен-
ня університетських експозицій.

На основі «Кратких отчетов о состоянии и действиях императорского Но-
вороссийского университета» (1868-1870) ми дізнались, що одними із пер-
ших експонатів музею були колекції гіпсових бюстів та барельєфів (придба-
них за 141 руб. 98 коп.), книги світових вчених для вивчення курсу археології 
[8, 9, 10]. 

У подальшому до експозицій, за дослідженням В. В. Левченко, надійшли: 
копії класичної скульптури франкфуртського художника А. Ванні (580 руб. 
70  коп.); картина «Полтавська битва» Ф. Портнова, передана через посеред-
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ництво професора О. М. Богдановського; спеціально написана для Новоросій-
ського університету картина «Пушкін на березі моря» І. Айвазовського, напи-
сана на замовлення професора І. І. Палімсестова (нині картина зберігається в 
Одеському художньому музеї); п’ять картин із зібрання професора І. А. Марку-
зена, привезених ним із Італії та Німеччини [11, с. 59].

Виставка гіпсових скульптур розміщалась в одному із залів на 3-му повер-
сі університету (нині головний корпус ОНУ імені І. І. Мечникова) і кожного 
тижня була доступна студентам та міським відвідувачам. У фундаментальній 
праці, присвяченій історії Новоросійського університету, О. Маркевич відзна-
чає, що екскурсії проводив особисто професор Струве [12, с. 612]. Цю екс-
позицію Ф. А. Струве згодом доповнив 11 фігурами фронтонів Парфенона, 
які були замовлені у майстерні Британського музею Лондона і 11 фігурами із 
Франкфурта-на-Майні та Лувру [6, с. 32]. Дослідниця Т. Бикадорова у своїй 
статті детально охарактеризувала роль професора Ф. Струве у доставленні да-
них експонатів до Одеси [6, с. 32-34].

Всі скульптури, придбані професором у 1924 р., були передані до Одеського 
музею західного та східного мистецтва та нині складають більшу частину екс-
позиції у залі античного мистецтва. [6, с. 32]

У зв’язку продовженням збирання та придбання експонатів ординарний 
професор Федір Струве 13 березня 1868 р. наказом № 3 радою Новоросійсько-
го університету був направлений на червень-жовтень у чергове закордоне від-
рядження [20, с. 47-48]. Ця подорож в деталях була описана у «Путевых за-
метках. Отчете о командировке в Афины, Рим, Париж и Германию» [30]. 
У звітній формі вчений виклав матеріал зібраний під час перебування ним в 
Афінах (Греції), Римі (Італії), Парижі (Франції) та деяких університетських 
містах Німеччини (Берлін, Геттінген, Лейпциг, Мюнхен та ін.). 

Перед відрядженням професор Струве наголошував на необхідності органі-
зації відрядження до Греції для налагодження наукових відносин з Афінським 
університетом, насамперед з науковцями: Олександром Рангависом, Петросом 
Перваноглу та Тасосом Росопулосом; пропонував побувати в Італії, а саме – в 
Неалолі та Римі [20, с. 10]. Він вважав за необхідне замовляти гіпсові скуль-
птури для вивчення історії давнього мистецтва. Зокрема, одна партія була вже 
отримана ним з Франкфурта-на-Майні від майстра А. Ванни, іншу – хотів за-
мовити в Римі та Афінах. Після перебування в Італії вчений планував напра-
витися до Німеччини для налагодження наукових відносин з вченими Гейдель-
берга, Геттінгена, Берліна, Лейпцигу, Відня [20, с. 11].

Основним завданням, яке ставив перед собою вчений, була розвідка залиш-
ків давньогрецької цивілізації на північному узбережжі Чорного моря. Саме 
ця проблематика почала досліджуватися та розроблятися у працях науковців 
Новоросійського університету.

Під час відрядження Федір Аристович зустрівся з ректором Афінського уні-
верситету Димитріосом Раллісом, який, з нагоди відкриття першого універси-
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тету на березі Чорного моря, надіслав до Одеси колекцію книг афінських про-
фесорів. Водночас професори університету висловили бажання співпрацювати 
з одеськими колегами, а С. Куманудіс та А. Русопулос провели для Ф. Струве 
екскурсію містом, під час якої він багато часу присвятив вивченню пам’яток 
Акрополя. 

Примітне і те, що під час перебування в Греції професора Струве прийняв 
сам король Греції Георг І., де вчений від імені Новоросійського університету 
вручив йому перший том «Записок» [7, с. 112-113]. У Неаполі, за сприяння 
директора Національного музею Дж. Фіореллі, Федір Аристович не тільки по-
бачив унікальні мистецькі колекції, а й відвідав археологічні розкопки Помпеї, 
ознайомився з організацією навчального процесу археологічної школи. Суттє-
вий недолік навчального закладу науковець вбачав у недостатній теоретичній 
базі. На прохання Дж. Фіореллі він домовився з Санкт-Петербурзькою архео-
логічною комісією про передання звітів до Афінської археологічної школи. Та-
кож Ф. Струве налагодив зв’язки з німецьким археологом Г. Гейдеманом, який 
провів для нього екскурсію по експозиції старовинних ваз у Національному 
музеї [7, с. 114]. 

Перебуваючи в Парижі, він познайомився з французьким нумізматом, ви-
давцем журналу «Revue Numismatique» бароном де Вітте та відомим еллініс-
том, академіком Е. Егжером [7, с. 114-115]. 

Згодом, прибувши до Німеччини, науковець зустрівся в Геттінгені – з ар-
хеологом Е. Курциусом, у Кенігсбергу – з університетським професорами фі-
лологом К. Лерсом і філософом Й.-К.-Ф. Розенкранцом, в Берліні – з істори-
ком Стародавнього Риму, лауреатом Нобелівської премії з літератури 1902 р. 
Т. Моммзеном. У Лейпцизі для Ф. Струве була проведена екскурсія по музею 
копій стародавніх статуй, рельєфів і бюстів, створеного професором археології 
Й.-А. Овербеком. Також тут він домовився з редактором «Rheinisches Museum» 
про публікацію новин наукового життя Новоросійського краю. 

Поряд із створенням Музею витончених мистецтв Ф. Струве разом із 
В. Н. Юргевичем займався упорядженням і збагаченням експозицій Мінц-
кабінету, що був навчально-допоміжним закладом історико-філологічного фа-
культету Новоросійського університету [17]. 

З «Коротких звітів Новоросійського університету» стає відомо і про по-
повнення професором Струве експозицій Мінц-кабінету. Наприклад, у 1867-
1868 рр. придбано за 15 руб. золоту монету фракійського царя Лисимаха [8, 
с. 27]; у 1868-1869 рр. – 670 древньогрецьких та римських монет у паризь-
кого нумізмата Гофманна на суму 867 руб. 76 коп. [9, с. 29]. Окрім закупівлі 
експонатів Новоросійський університет також приймав дари від меценатів. 
Наприклад, у 1866 р. полковник Киріяков, випускник Рішельевського ліцею, 
передав кабінету зібрання класичних, російських монет, але при детальному 
розгляді Ф. А. Струве, відзначив, що дана колекція знаходиться у поганому 
стані та потребує реставрації [9, с. 614]; у 1867-1868 рр. полковник М. Ф. Да-
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мич – 15  медалей, 4 давні асигнації, 26 російських та 16 іноземних монет, а у 
1869-1870  рр. штаб-ротмістр Корачанов подарував колекцію монет грецьких 
колоній та 77 європейських монет [10, с. 48-49].

У дослідженні проблеми викладання давніх мов учений вбачав для себе 
найголовніше завдання, так як на той час ще не було видано книги для вивчен-
ня творів грецьких і латинських авторів з коментарями російською мовою. 

Проживаючи в Одесі, Федір Аристович Струве також безкоштовно викла-
дав грецьку та німецьку мови в жіночій та Другій чоловічій гімназіях. 

З огляду на дослід викладання у гімназіях вчений неодноразово підіймав 
важливі педагогічні питання. Наприклад, у статті «Об изданиях греческих и 
латинских авторов с русскими примечаниями» [29] автор ставить за при-
клад німецькі видавництва, які ще у першій чверті ХІХ ст. почали друкувати 
подібні навчальні посібники, що перекладалися з німецької на російську мову 
і використовувались у гімназіях. Але так як вони не могли передати усіх нюан-
сів російської мови, науковець пропонував вітчизняним лінгвістам зайнятися 
цією проблемою, що полегшило б процес навчання й сприйняття матеріалу 
учнями. Для цього він навіть подав список грецьких та римських авторів, тво-
ри яких потрібно друкувати у першу чергу для вивчення у класичних гімназіях, 
а також навів прізвища спеціалістів, які могли б цим зайнятись. Разом з тим 
Ф. Струве давав рекомендації, якими мають бути навчальні посібники: приміт-
ки та коментарі невеликі за обсягом, адже, якщо приміток занадто багато, текст 
не сприймається читачем, сам текст виданий без друкарських помилок; об’єм 
книги не занадто великий, формат в 1/8 аркуша та не надто велика кількість 
надрукованих екземплярів. 

Ще однією проблемою викладання мов є кадрова складова, а саме – неста-
ча досвідчених викладачів і проблема виховання нового покоління молодих, 
здібних вчителів. Проблемою є і велика кількість вчителів-іноземців, які не 
знають досконало російської мови, тому учні потім не можуть застосовувати 
отримані знання на практиці.

У своїй статті «Наши классические гимназии» [27] автор звернув увагу на 
те, що викладачі історико-філологічного факультету Новоросійського факульте-
ту повинні обов’язково проходити учительську практику в середніх навчальних 
закладах, адже саме цей факультет випускає майбутніх викладачів мов. Вчений 
зазначав, що обов’язковими предметами вивчення в гімназіях повинні бути ма-
тематика та стародавні мови – латинська та грецька (грецька мова на той час 
викладалась тільки у трьох гімназіях Одеського навчального округу: у Другій 
Одеській, Керченській та Таганрозькій). Ф. А. Струве вважав, що без вивчення 
грецької мови класичні гімназії вже не можуть називатися класичними. 

Поряд з науково-педагогічної роботою науковець брав активну участь і у 
громадській роботі. У 1865 р. він був членом-кореспондентом Римського архе-
ологічного інституту [17, с. 10]. У 1866 р. його, ординарного професора по дав-
ніх мовах, було обрано до опікунської ради Новоросійського університету [17, 
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с. 17], а в жовтні 1868 р. балотувався на посаду декана історико-філологічного 
факультету [15, с. 24]. У 1867-1868 рр. – член засідання Ради Новоросійського 
університету [17, 18, 19, 20, 21, 22]. З 1869 р. брав активну участь у роботі Мос-
ковського археологічного товариства та Одеського товариства історії та старо-
житностей, де 27 грудня 1865 р. був обраний почесним членом. 

Граф Олександр Строганов був головою Одеського товариства історії та 
старожитностей і в цей же час членом його був і Федор Струве, що свідчить 
про їх знайомство та тісне спілкування. Наявність двох книг професора Струве 
у колекції графа Олександра Строганова, що зберігаються у фондах Наукової 
бібліотеки, відображає зацікавленість одеського градоначальника науковими 
доробками вченого.

Після закінчення 25-річного терміну служби та 5-річного викладання у Но-
воросійського університеті Ф. Струве з 1870 р. почав шукати собі заміну на 
кафедрі грецької словесності та кафедрі теорії та історії мистецтва. Вакантні 
посаді доцентів були запропоновані Д. П. Лебедєву (кафедра грецької словес-
ності) та Н. Кондакову (кафедра теорії та історії мистецтва) [22]. Професор 
Струве пішов у відставку 3 липня 1871 р. та перейшов на посаду директора гім-
назії при Санкт-Петербурзькому історико-філологічному інституті. В 1877  р. 
Ф. А. Струве переїхав до Риги, де останні роки життя був членом Ради міні-
стрів народної освіти. Помер 22 грудня 1885 р. у Ризі. 

Отже, як бачимо, Федір Аристович Струве був неординарною людиною з 
багатовекторними інтересами, серед яких – антична історія, філологія, мисте-
цтво, нумізматика, археологія, епіграфіка. Сучасники відзначали наукову цін-
ність його робіт, які заслужили високу оцінку найавторитетніших вчених того 
часу. Інтерес до його творчого доробку в галузі дослідження стародавніх мов 
актуальний і до сьогоднішнього дня.
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Аннотация
В статье, на основе книг, которые хранятся в фондах Научной библиотеки 
Одесского национального университета имени И. И. Мечникова, рассматрива-
ется научная и педагогическая деятельность ординарного профессора Импера-
торского Новороссийского университета, специалиста римской и древнегрече-
ской словесности Федора Аристовича Струве.
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DIALOGUE WITH HISTORY OF THE RESEARCHER OF 
ANTIQUITY OF NOVOROSSIУSK UNIVERSITY – STRUVE FEDIR 
ARYSTOVYCH

Summary
The main subject of article – consideration of scientific and pedagogical activity of 
ordinary professor of Imperial Novorossiуsk University, the expert of the Roman 
and Ancient Greek literature Fedir Struve.
Object of research are Struve’s works and the information sources, which are stored 
in funds of Scientific Library of Odessa I. I. Mechnikov National University and 
based of scientific activity of the scientist is investigated the Odessa period.
Professor Struve has made a considerable contribution to development of science, 
and his scientific and scientific-pedagogical works have not lost the relevance. 
Historians, experts in antique history use them when writing the works. There are still 
traditions of studying of Latin and Ancient Greek language by the address in Greek-
Roman sources and research of antique history of Northern Black Sea Coast, begun 
in Novorossiуsk University by the outstanding scientist Fedir Struve at the Odessa 
I. I. Mechnikov National University. The funds of the Scientific Library preserved 
many Latin and Greek editions, which are in demand by students and scientists of our 
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time. Results of research have practical value for historians, specialists in museum 
management and for all who are interested in history of Novorossiуsk University 
and studying of antiquity.

Keywords: Novorossiуsk University, Fedir Struve, historical and philological 
faculty, Roman antiquities, antique history.
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КОНТЕНТ-АНАЛІЗ ПОЛЬСЬКОГО ВИДАННЯ 
«РІЧ  ПОСПОЛИТА» (RZECZPOSPOLITA) ЯК ДЖЕРЕЛА 
ФОРМУВАННЯ ІНФОРМАЦІЙНО-БІБЛІОГРАФІЧНОГО 
БЮЛЕТЕНЯ «УКРАЇНА У ВІДГУКАХ ЗАРУБІЖНОЇ ПРЕСИ»

В статті здійснено контент-аналіз публікацій польського видання «Річ По-
сполита» як джерела формування інформаційно-бібліографічного бюле-
теня «Україна у відгуках зарубіжної преси» Фонду Президентів України 
Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського. Досліджено про-
блематику та динаміку висвітлення на сторінках тижневика позитивних і не-
гативних сторін іміджу України за кордоном.

Ключові слова: контент-аналіз, моніторинг, «Річ Посполита», рубрика, 
Європейський Союз, українсько-російські відносини.

Постановка	наукової	проблеми визначається назрілою потребою осмислен-
ня сприйняття іміджу України зарубіжними ЗМІ, які з простого передавача ві-
домостей перетворилися у важливого учасника внутрішнього та зовнішнього 
життя суспільства, у результаті чого різко зросла їх роль у формуванні як внут-
рішнього та зовнішнього курсу держави, так і громадської думки. Особлива 
роль у цьому відводиться газетним виданням, які надаючи оперативну і до-
ступну інформацію, «створюють громадську трибуну» [2, c. 136]. Увага дослід-
ників різних галузей науки до дослідження газетної інформації щодо подій, 
які відбуваються у повсякденному житті суспільства, не втрачає своєї актуаль-
ності у процесі формування поглядів громадян, закономірно викликаючи під-
вищений інтерес. Досить успішно моніторинг газетних публікацій проводить 
Національна бібліотека України ім. В. І. Вернадського (НБУВ), формуючи на 
цій основі бібліографічні, аналітичні та інформаційні видання [1, с. 75]. Зо-
крема, Фонд Президентів України як структурний підрозділ НБУВ, з червня 
2011 р. розпочав підготовку інформаційно-бібліографічного бюлетеня «Украї-
на у відгуках зарубіжної преси» з метою інформаційного забезпечення органів 
державної влади у ході виконання ними безпосередніх функціональних повно-
важень, вирішення актуальних проблем та вдосконалення роботи державних 
структур і їх підрозділів [3]. У бюлетені подано оперативну інформацію про 

© С. М. Польовик, 2016
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Україну, опубліковану на сторінках зарубіжних газетних видань (80 Інтернет-
версій періодичних видань іноземною мовою).

Об’єктом дослідження стала електронна версія задокументованих інформа-
ційних матеріалів впливового польського газетного видання «Річ Посполита» 
(Rzeczpospolita). Серед причин, які зумовили вибір для дослідження саме цьо-
го видання, слід назвати: 1) Україна та Польща в історичному, політичному, 
культурному розвитку тісно пов’язані; 2) Польща відіграє важливу роль у про-
суванні українських інтересів в ЄС. Таким чином, актуальність теми зумовлена 
тим, що моніторинг впливового польського тижневика є одним із ефективних 
способів дослідження проблеми висвітлення на його сторінках позитивних і 
негативних сторін іміджу України за кордоном.
Аналіз	 останніх	 досліджень	 та	 публікацій	 з	 даної	 теми. Деякі аспекти 

контент-моніторингу та контент-аналізу щодо образу України на сторінках 
польських ЗМІ було розкрито у роботах В. Гевко, С. Непоради. Активними 
інформаторами з питань України в польських ЗМІ вважаються С. Колото-
ва, Ю. Котова, В. Портнікова, О. Механік. За останнє десяріччя результати 
контент-аналізу газетних публікацій у бібліотечній практиці були представлені 
А. Федорчуком, Н. Танатар та ін. Однак, аналіз напрацювань щодо цієї темати-. Федорчуком, Н. Танатар та ін. Однак, аналіз напрацювань щодо цієї темати-
ки свідчить, що даний напрям не можна віднести до числа добре розроблених, 
зокрема стосовно зарубіжних видань суспільно-політичного спрямування у 
світлі останніх подій в українському суспільстві.
Мета	дослідження. Проблематика статті спрямована на дослідження аналі-

тики зарубіжних авторів щодо політичного та економічного розвитку України, 
суспільно-політичних подій, які відбуваються у нашій державі на даному етапі, 
висвітлених на сторінках польського тижневика «Річ Посполита» як джерела 
формування інформаційно-бібліографічного бюлетеня «Україна у відгуках за-
рубіжної преси».
Виклад	основного	матеріалу	дослідження. На сьогодні «Річ Посполита» – 

одна з найбільших польських щотижневих газет із середнім тиражем близько 
160 тис. примірників [4]. Видання має суспільно-політичний формат. Мова ви-
дання – польська.

При проведенні контент-аналітичного дослідження було проаналізовано 144 
випуски тижневика з червня 2011 р. по червень 2014 р. Досліджуваний період 
був розділений на три тимчасові проміжки: червень 2011 – червень 2012 рр., 
червень 2012 – червень 2013 рр., червень 2013 – червень 2014 рр. Вибір періоду 
дослідження обумовлений тим, що він найбільш яскраво характеризує дина-
міку висвітлення подій в Україні закордонними ЗМІ. Для дослідження були 
використані інформаційні матеріали про Україну, опубліковані у тижневику 
протягом означеного періоду. У ході аналізу було відстежено 343 публікації 
відповідно до заданої тематики. На основі отриманих даних побудована діа-
грама, яка відображає відсотковий обсяг публікацій про Україну. Виходячи з 
тематики, визначався характер тексту – позитивний або негативний.
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Проблеми сучасної України за перший досліджуваний період (червень 
2011 – червень 2012 рр.) були висвітлені у 97 публікаціях тижневика. Можна 
виділити кілька основних питань, звертаючись до яких, журналісти формували 
у громадян відповідні іміджеві характеристики України. Як свідчить проведене 
контент-аналітичне дослідження зазначеного періоду, на сторінках газети «Річ 
Посполита» Україна постала як держава, яка переживала політичну та еконо-
мічну кризу. Польське видання досить детально описувало ці події.

У більшості публікацій під рубрикою «Європейський Союз» йдеться про 
переговорний процес щодо підписання Угоди про асоціацію України з ЄС 
(25 статей). На шпальтах газети публікуються коментарі відомих польських 
політиків, які вважають підписання Угоди про асоціацію з ЄС «аналогом хре-
щенням Русі» та засуджують позицію Росії щодо обраного Україною європей-
ського шляху розвитку (П. Залєвський «Кремль боїться зближення України з 
ЄС»). Оглядачі коментують причини, які змусили Україну відкласти підписан-
ня Угоди з ЄС та сподіваються, що Україна у близькому майбутньому стане 
членом ЄС (П. Косинський, Т. Серветник «Асоціацію України з ЄС відклали 
принаймні на півроку»). Загалом, у відсотковому відношенні висвітлення проб-
лем євроінтеграції України на сторінках тижневика становить 25 % усіх статей. 
Слід відмітити характер публікацій: він у своїй більшості позитивний – 15  %, 
публікації з негативним змістом склали 10 %.

Суттєву частину проблематики видання склала рубрика «Політична бороть-
ба» (19 статей), яка наповнена, у першу чергу, інформацією про порушення 
судової справи проти опозиційних лідерів Ю. Тимошенко та Ю. Луценка. Ана-
літики, коментуючи ці події, висловлюють міркування, що саме через справу 
Ю. Тимошенко Україна втратила Угоду про асоціацію з ЄС (Л. Войцех «Прези-
дент з місією в Україні»). За спостереженнями оглядачів, справа Ю. Тимошен-
ко трансформувалася у своєрідний «чинник Тимошенко», який спровокував 
міжнародну ізоляцію (Т. Серветник «Чи погрожувала Тимошенко слідчому»). 
«Річ Посполита» публікує також інтерв’ю лідерів української опозиції (Ю. Лу-

Діаграма 1. Тематика публікацій тижневика «Річ Посполита»  
за червень 2011 – червень 2014 рр.
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ценко «Прошу Польщу про допомогу»). Таким чином, для рубрики «Політична 
боротьба», яка склала 19 %, є характерною критика владних структур України 
(негативні відгуки – 13 %) та підтримка українських опозиціонерів (позитивні 
відгуки – 6 % ).

Слід також відзначити, що протягом вказаного періоду досить часто дру-
кувалися статті, які відносяться до рубрики «Політичні акції» (16 статей). 
Дані публікації відображають події, які у своїй більшості зумовлені попере-
дньою рубрикою. На сторінках тижневика публікуються коментарі щодо акцій 
протесту з вимогою звільнення Ю. Тимошенко та інших політичних в’язнів 
(Т. Серветник «Прихильники Тимошенко не прощаються»). Тижневик критич-
но поставився до звинувачення Президентом України В. Януковичем опонен-
тів влади у підготовці збройних нападів на державні установи (П. Косинський 
«Янукович: опоненти влади готують збройні напади»). Загалом рубрика «Полі-
тичні акції» склала 16 % усіх статей, серед яких більшість негативних відгуків 
(10 %), позитивних – 6 %.

Крім названих рубрик на сторінках газети аналізувалися проблеми націо-
нальної політики (15 статей). В основному журналісти порушували питання 
двомовності нашої держави, засуджуючи владні структури (негативні відгу-
ки – 9 %) та підтримуючи розвиток національної самосвідомості й самовияв-
лення українського народу (позитивні відгуки – 5 %).

Примітно, що крім висвітлення образу сучасної України тижневик порушує 
питання її історії (13 статей). Так, серед найпопулярніших тем слід назвати 
роковини Голодомору в Україні, діяльність УПА, вшанування пам’яті жертв 
катинської трагедії тощо (14 %). У підсумку, статті з негативною інформацією 
склали 4 %, з позитивною – 10 %.

Серед інших тем тижневика щодо України слід назвати наступні: НАТО, 
візовий режим, Верховна Рада України, вибори до Верховної Ради України, 
Конституційний суд, проблеми газопостачання, фінансова політика, соціальна 
політика, політична еліта, управління та кадри, українсько-російські відноси-
ни, культура та наука, туризм, Євро-2012 (12 статей). У своїй сукупності на-
звані рубрики склали 11 %. Кількість позитивних і негативних відгуків щодо 
названих рубрик приблизно однакова (6 % і 5 %).

Протягом другого досліджуваного періоду (червень 2012 – червень 2013 рр.) 
у газеті «Річ Посполита» публікується більше статей про Україну (118 статей). 
Даний період означився виборами до Верховної Ради України та загострен-
ням українсько-російських відносин у контексті газопостачання. Відповідно 
ця проблематика стала ключовою для видання.

Однією з центральних тем на шпальтах тижневика стало відображення ви-
борів до Верховної Ради України (27 статей). Оглядачі активно висвітлювали 
підготовку та хід виборів, оприлюднення результатів волевиявлення, реакцію 
міжнародної спільноти, а також пропонували свої прогнози щодо подальшого 
розвитку ситуації на політичній арені України та її відносин із Заходом, перед-
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усім – з ЄС (І. Кравчук «Поляки становлять найбільшу групу спостерігачів за 
виборами в Україні»). У ряді публікацій автори засуджують фальсифікації на 
виборчих дільницях, у яких офіційно виграють кандидати від влади (П. Косин-
ський «В Україні добре вже було. Молодь над Дніпром не вірить, що вибори в 
їх країні щось змінять»). Загальна кількість публікацій даної рубрики склала 
23 %, з них: 16 % мають переважно негативний зміст і лише 7 % – позитивний.

Означений період ознаменувався посиленням російських лідерських амбі-
цій щодо України і ці питання, звісно, відобразились на тематиці публікацій 
(24 статті). Росією здійснювалися масштабні заходи із запобігання підписан-
ню Україною Угоди про асоціацію з ЄС, що, зокрема відбилося на «газових 
переговорах» двох країн і актуалізувало рубрику «Проблеми газопостачання» 
(П. Косинський «Москва тисне на Київ»). На шпальтах видання друкують стат-
ті, у яких засуджується прагнення Москви йти на поступки щодо ціни на газ 
для Києва лише в обмін на вступ України до Митного союзу (П. Малиновський 
«Дешевше газ для України в обмін на співпрацю з Росією»). Оглядачі підтри-
мують Україну у пошуках альтернативного газопостачання (І. Трусевич «Укра-
їна видобуває газ у Чорному морі»). У сукупності дана рубрика склала 20 % 
усіх публікацій, з них: негативних – 11 %, позитивних – 9 %.

Інтенсивно обговорюваною на шпальтах тижневика можна назвати рубри-
ку «Українсько-російські відносини» (21 стаття). Серед проблематики рубрики 
слід виокремити територіальні питання та економічні протистояння (Т. Сер-
ветник, В. Лоренс «Російські бази дорожчають»). Польська газета відзначає, 
що Росія як у сфері політики, так і економіки прагне змусити Україну відмо-
витися від європейського шляху розвитку (І. Кравчук «Спиною до Києва»). На 
шпальтах газети аналітики коментують українсько-російські відносин у кон-
тексті пошуку Росією політиків, які будуть успішно лобіювати інтереси Крем-
ля в Україні (Т. Серветник «Український фаворит Путіна»). Як свідчить про-
ведений аналіз, рубрика «Українсько-російські відносини» склала 19 %, з них: 
негативна інформація – 11 %, позитивна – 8 %, 

Примітно, що тижневик продовжує приділяти увагу питанням євроінтегра-
ції України (17 статей). Коментуючи відносини України і ЄС, автори видання 
зазначають, що ЄС не може підписати Угоду про асоціацію з державою, яка 
«добровільно позбавляється своєї незалежності, і рішення про зовнішньоторго-
вельну політику якої приймає хтось інший» (І. Кравчук «Незалежність України 
є умовою Угоди про асоціацію з ЄС»). У той же час, у ряді публікацій звучать 
обнадійливі коментарі щодо шансів України підписати Угоду про асоціацію 
з ЄС, незважаючи на те, що арешт Ю. Тимошенко та останні парламентські 
вибори зробили прохолодними стосунки Брюсселя та Києва (П. Косинський 
«Компроміс по Україні»). Публікації даної рубрики склали 14 %, з яких: не-
гативний зміст мають 6 %, позитивний – 8 %.

На шпальтах тижневика активно обговорювалися проблеми національної 
політики (15 статей). У ряді публікацій автори засуджують депутатів україн-
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ського парламенту, які не хочуть використовувати державну українську мову і 
говорять тільки російською. Оглядачі підтримують пропозиції опозиціонерів 
щодо розробки законопроекту про заборону використання російської мови в 
громадських установах. Видання намагається розібратися скільки поляків на-
справді проживає на території України і які у них існують проблеми. Загалом 
рубрика «Національна політика» склала 13 %, з них: 9 % негативних і 4 % по-
зитивних.

Серед інших проблем, які обговорювалися на сторінках тижневика, слід ви-
окремити: міжнародна політика, економічний розвиток, сільське господарство, 
фінансова політика, візовий режим, проблеми ЧАЕС, надзвичайні події, імідж 
країни, історія, культура та наука (13 статей). У цілому відсотковий показник 
представлення названих рубрик склав 11 %, серед них: негативних – 6 %, по-
зитивних – 5 %.

Слід констатувати, що кількість публікацій про Україну протягом третьо-
го досліджуваного періоду (червень 2013 – червень 2014 рр.) значно зросла 
і склала 128 статей. Серед обговорюваних тем на шпальтах видання є питан-
ня євроінтеграції України, у рамках якої актуалізується проблема українсько-
російських відносин. Автори статей коментують події Євромайдану, викликані 
відмовою України підписати Угоду про асоціацію з ЄС, анексію Криму Росією 
та прояви сепаратизму на сході України. 

Тижневик продовжує висвітлювати проблеми, які стоять на шляху євроін-
теграції України (31 стаття). Видання підтримує ЄС та критикує український 
уряд (О. Кваснєвський «Союз не зробив жодної помилки. Україна повинна хо-
тіти бути зрілою до інтеграції»). Автори більшості публікацій наголошують, 
що українське суспільство протягом багатьох років виступає за європейську 
інтеграцію, але на цьому шляху є ряд суттєвих проблем (Д. Білецький «Тим-
ошенко є найбільшою проблемою», М. Мікульська «Нові санкції проти Росії? 
Переговори тривають»). Як свідчать результати дослідження, рубрика «Євро-
пейський Союз» є найбільш представленою у газеті за даний період і стано-
вить 24 %, з яких: 15 % – з негативним змістом і 9 % – з позитивним.

У центрі обговорення газети «Річ Посполита» залишаються і проблеми 
українсько-російських відносин, які на той час загострилися у зв’язку з анек-
сією Криму та проявами сепаратизму на Сході України (28 статей). Тижневик 
активно виступає проти пропозиції Москви зняти обмеження, які раніше були 
накладені на українських виробників в обмін на відмову Києва від Угоди про 
асоціацію з ЄС (Р. Совсун «Російська «морквинка» для України»). Автори ста-
тей засуджують анексію Криму та порушення українських кордонів (В. Гурець-
кий «За прикладом Криму Путін може анексувати частину Казахстану»). Огля-
дачі видання наголошують на реальній загрозі військового вторгнення Росії в 
Україну і висловлюють підтримку українському народу у зв’язку з проросій-
ськими сепаратистськими операціями на сході України (М. Міхалак «Україна: 
паспортний контроль на кордоні з Донбасом»). Загалом даній рубриці присвя-
чено 21 % публікацій, з них: позитивні – 16 %, негативні – 5 %.
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На сторінках видання аналізується складний перебіг політичних подій дов-
кола України у рубриці «Політична боротьба» (20 статей). Центральне міс-
це було відведене подіям Євромайдану. У ряді публікацій звучить засуджен-
ня україн ського уряду щодо відмови від підписання Угоди про вступ до ЄС 
(Д. Білецький «Президент розв’язує Майдан»). Тижневик друкує інтерв’ю 
українських урядовців (А. Яценюк «Вибір між цінностями»), партійних лі-
дерів (В.  Кличко «Українці не хочуть більше чекати»), а також опозиціоне-
рів (Ю. Тимошенко «Ніхто не пропонував мені виїзд за кордон»). У процесі 
контент-аналізу було помічено, що дана рубрика складає 16 %, з яких: негатив-
ні відгуки склали 7 %, позитивні – 9 %.

У висвітленні проблем Євромайдану рубрика «Політичні акції» перегуку-
ється з попередньою (18 статей). У більшості статей відчувається підтримка 
українського народу в його прагненні європейського майбутнього (П. Мали-
новський «Десятки тисяч людей на протестах у Києві», Т. Пічел «Український 
Євромайдан. Нова Солідарність?»). На сторінках тижневика друкують комен-
тарі польських політиків щодо Євромайдану (О. Кваснєвський «Прихильники 
інтеграції з ЄС мають бути рішучими»). Якщо говорити про дану рубрику в 
контексті її представлення на сторінках видання, то за досліджуваний період 
вона склала 14 %. Як і попередня, дана рубрика відрізняється більшою кількіс-
тю позитивних відгуків (8 %), ніж негативних (6 %).

Рубрика «Проблеми газопостачання» залишається актуальною для видан-
ня у зв’язку з тим, що російська влада розпочала третю газову війну проти 
України. У ряді публікацій звучать негативні відгуки на діяльність україн-
ського уряду щодо припинення Україною відбору польського газу (І. Трусе-
вич «Україна більше не купує газ у Європі») та прийняття меморандуму про 
реверс газу в Україну із Словаччини в обхід Польщі (А. Лакома «Авантюра з 
меморандумом»). Підтримують оглядачі початок переговорів України і Польщі 
про добудівництво українського магістрального нафтопроводу «Одеса-Броди» 
(А.  Лакома «Польща дала другий шанс ідеї реверсу нафти в Україну через 
“Одеса-Броди”»). Дана рубрика представлена у 16 статтях, що склало 13 %, з 
них: з негативним змістом – 9 %, позитивним – 4 %.

Серед інших рубрик, представлених на шпальтах газети, слід виокремити 
наступні: міжнародна політика, міжнародне економічне співробітництво, по-
ширення терористичних дій та сепаратистських проявів на території України, 
реакція міжнародної спільноти на події в Україні, фінансова політика, реакція 
влади Росії на ситуацію в Україні (15 статей). Відсоток цих рубрик у виданні 
за вказаний період склав 12 %, з яких більшість носить позитивний характер – 
8 %, негативний – 4 %.
Висновки. Проведений контент-аналіз публікацій польського тижневика 

«Річ Посполита», який є джерелом інформаційно-бібліографічного бюлетеня 
«Україна у відгуках зарубіжної преси», дозволяє зробити наступні висновки. 
Про Україну та польсько-українські стосунки тижневик пише постійно: за пе-
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ріод з червня 2011 р. по червень 2014 р. проблеми України були висвітлені у 
343 публікаціях (Діаграма 1).

У цілому можна виходити з того, що розміщення повідомлень щодо укра-
їнської тематики у виданні є неоднорідним: якщо певний період часу кількість 
повідомлень про Україну була незначною (перший період – 97 статей), то зго-
дом їх кількість збільшується на 29 % (третій період – 128 статей). Зумовлено 
це, насамперед, тими подіями, що відбувалися в нашій державі, а також змі-
нами в міжнародних відносинах та тією роллю, яку відігравала в них Україна. 
Так, збільшення повідомлень про Україну відбувається в кінці 2013 р., після 
чого помітним стає сталий інтерес до України на сторінках польського тиж-
невика. Найбільша увага приділяється політичному життю держави, а також 
міжнародним відносинам України. Повідомлення щодо економічного роз-
витку подаються в контексті політичного життя країни. А спортивні події та 
культурно-науковий розвиток держави освітлюються лише в період великих 
спортивних змагань (Євро-2012) або приурочені до певних культурних подій 
чи візитів.

Аналіз публікацій дозволяє констатувати, що провідною темою у висвіт-
ленні виданням є рубрика «Європейський Союз (23 %). Серед інших найбільш 
представлених рубрик слід виокремити українсько-російські відносини (14 %) 
та проблеми газопостачання (13 %), які тематично пов’язані між собою. Тема-
тика виборів до Верховної Ради України є домінуючою у досліджуваних номе-
рах за червень 2012 – червень 2013 рр. У газеті досить докладно висвітлюва-
лися проблеми політичної боротьби (11 %) та політичні акції (10 %), які тісно 
переплітаються і наскрізно проходять через увесь досліджуваний період. Газе-
тою всебічно розкривалися проблеми національної політики (6 %) та питання 
історії (5 %). Інші рубрики склали 16 %, серед яких слід виокремити проблема-
тику пов’язану з міжнародною політикою, міжнародним економічним співро-
бітництвом, економічним становищем, фінансовою та соціальною політикою, 
культурою, туризмом, спортом та ін. (іл. 1).

Аналізуючи характер відображених у виданні процесів розвитку України за 
вказаний період, треба, насамперед, обумовити специфіку роботи журналістів, 
яка полягає в тому, що переважно зацікавлення викликають події з негативним 
забарвленням – відмова України підписати Угоду про асоціацію з ЄС, політич-
ні, економічні, фінансові кризи тощо. Отож, більшість матеріалів, опублікова-
них у газеті на тему України, переважно має критичний зміст (61 %). Аналіз да-
них показує, що 39 % матеріалів подано у позитивному ключі, які в основному 
стосуються питань історії, акцій протесту періоду Євромайдану тощо. Резуль-
тати дослідження показали, що більшість негативних відгуків зафіксовано у 
другому досліджуваному періоді (червень 2012 – червень 2013 рр.) і пов’язані 
вони в основному з критикою владних структур України щодо фальсифікацій 
на виборах до Верховної Ради України. Чимала частка позитивних характерис-
тик припадає на перший період (червень 2011 – червень 2012 рр.), коли Україна 
була налаштована підписати Угоду про асоціацію з ЄС.
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Таким чином, слід сказати, що «Річ Посполита» – це одне з якісних поль-
ських видань, яке впливає не лише на формування громадської думки, але й 
на процес прийняття рішень представниками різних щаблів польської влади. 
Сьогодні наша держава має імідж прозахідної країни, який підтримується про-
аналізованим нами виданням. «Річ Посполита» подає оперативну, всебічну та 
незаангажовану інформацію про міжнародне становище, суспільно-політичне, 
економічне та культурне життя сучасної України. Матеріали газети характери-
зуються глибоким розумінням фактів, серйозним аналізом ситуації в Україні, 
а також можливістю журналістів висловлювати власні думки та давати екс-
пертні оцінки подіям. Проведений контент-аналіз підтвердив думку про те, що 
моніторинг цього видання зумовлює повноту та актуальність інформаційного 
наповнення бюлетеня «Україна у відгуках зарубіжної преси». Проведене до-
слідження в цілому дозволило зробити висновки, які уможливлюють подальше 
вивчення запропонованої проблеми.
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ИСТОРИЯ СОЗДАНИЯ СЕКТОРА РЕДКОЙ КНИГИ НАУЧНОЙ 
БИБЛИОТЕКИ ОДЕССКОГО ЮЖНОУКРАИНСКОГО 
НАЦИОНАЛЬНОГО ПЕДАГОГИЧЕСКОГО УНИВЕРСИТЕТА 
ИМЕНИ К. Д. УШИНСКОГО

Статья посвящена истории создания фонда редкой и ценной книги библиотеки. 
Представлена информация об именных коллекциях Б. В. Варнеке и П. О. По-
тапова. Освещены актуальные вопросы, касающиеся, в частности, понятия 
«редкая книга» и «редкий фонд». Акцентировано внимание на произведениях 
печати прошлых лет и на оформлении переплета старинных изданий, книг с 
дарственными надписями и автографами.

Ключевые слова: коллекции, дарственные надписи, автографы, редкая кни-
га, история библиотеки ЮНПУ имени К. Д. Ушинского, книжный переплет, 
гравюра, литография, рукопись, факсимильное издание, репринт, экслибрис, 
маргиналии, история журналистики.

Мы привыкли с гордостью повторять изречение Михаила Афанасьевича 
Булгакова: «Рукописи не горят!», находя в нем утешение и поддержку в борьбе 
за сохранение духовных ценностей. В нем заключена высокая правда, но, к 
сожалению, не вся. И рукописи, и книги, увы, горят, и немалого числа памят-
ников не было досчитано по этой причине. Но и здесь срабатывает интересный 
и вполне объяснимый историко-культурный парадокс: цензурные запреты 
и костры из книг способствовали не только гибели, но и спасению, являясь 
рекомендательными списками для издателей и библиофилов, в том числе и для 
самих преследователей.

Рождением Южноукраинского национального педагогического университе-
та имени К. Д. Ушинского было принято считать период 1919-1920 гг., когда в 
Одессе были открыты Украинский Учительский педагогический институт и 
Институт народного образования. Эта дата формальна и не отражает реаль-
ной истории становления педагогического образования в Одессе [10, с. 11]. На 
самом деле генеалогический путь университета исторически более длинный. 

В 1945 г. за выдающиеся заслуги в подготовке педагогических кадров По- г. за выдающиеся заслуги в подготовке педагогических кадров По-г. за выдающиеся заслуги в подготовке педагогических кадров По-
становлением СНК УССР и ЦК КП(б) Украины № 213 от 12 февраля 1945 г. 
Одесскому государственному педагогическому институту было присвоено имя 
великого педагога К. Д. Ушинского [10, c. 56].

© И. В. Панченко, 2016
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29 сентября 1994 г. Постановлением Кабинета Министров Украины на базе 
Одесского государственного педагогического университета имени К. Д. Ушин-
ского создан Южноукраинский государственный педагогический универси-
тет имени К. Д. Ушинского [10, c. 13]. Указом Президента Украины № 538 от 
13.07.2009 г. университету присвоен статус национального.

История создания сектора редкой книги библиотеки Одесского Южноукра-
инского национального педагогического университета имени К. Д. Ушинского 
тесно переплетается с формированием фонда библиотеки в целом.

Библиотека Педагогического института была организована в 1922 г., игра-
ла большую роль в организации работы и учебного процесса. Фонд библио-
теки пополнялся и менялся в зависимости от появления либо закрытия того 
или иного факультета. Фонд библиотеки постепенно увеличивался и на ав-
густ 1941 г. насчитывалось 230 тыс. экземпляров [10, с. 220]. В августе 1941 г. 
вместе с институтом была эвакуирована часть библиотеки, самые ценные и 
уникальные издания. Книги сопровождали работники библиотеки И. В. Бори-
невич и А. А. Дружинина. В первый год эвакуации библиотека работала в Май-
копе и пополнила свой фонд учебной и методической литературой [10, с. 220]. 
Помощь в этом институту оказали большинство учебных заведений Адыгеи. 
Но с продвижением врага на Кавказ возникла необходимость второй эвакуации 
Педагогического института и его библиотеки.

Во время второго этапа эвакуации книжный фонд библиотеки попал под 
бомбардировку и все книги были уничтожены. С 1942-1944 гг. библиотека 
работала в Байрам-Али (Туркменистан). В Туркменистане библиотека Педа-
гогического института постепенно укомплектовалась до 6 тыс. экземпляров 
[10, с. 221]. В сентябре 1944 г. институт вернулся в Одессу из эвакуации; 
6000 экземпляров фонда, привезенного из Туркменистана, стали основой для 
возрождения библиотеки.

Пополнение фонда в послевоенные годы происходило не только централи-
зовано, но и за счет передачи в библиотеку книг из частных библиотек одес-
ских ученых – профессора Бориса Васильевича Варнеке (1874-1944) и профес-
сора Петра Осиповича Потапова (1882-1945).

Профессор Б. В. Варнеке был доктором филологических наук, заслуженным 
деятелем науки. 6 февраля 1910 г. Б. В. Варнеке был избран профессором 
Императорского Новороссийского университета на кафедру классичес-
кой филологии. В 1920-1930-х гг. Б. В. Варнеке преподавал в Гуманитарно-
общественном институте, влившемся в Институт народного образования. 
В 1921-1922-х гг. профессор Б. В. Варнеке преподавал в Одесском археоло-
гическом институте, был ректором Института изобразительных искусств, где 
читал курс эстетики. В этот же период преподавал в Одесском государственно-
музыкально-драматическом институте имени Л. Бетховена. В 1928 г. избран 
членом-корреспондентом Академии наук. С 1933 г. продолжил педагогичес-
кую деятельность в Одесском университете.
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С 1936 г. заведовал кафедрой мировой литературы в Педагогическом инсти- г. заведовал кафедрой мировой литературы в Педагогическом инсти-г. заведовал кафедрой мировой литературы в Педагогическом инсти-
туте. После смерти в 1945 г. его вдова Елена Сергеевна предложила Педаго- г. его вдова Елена Сергеевна предложила Педаго-г. его вдова Елена Сергеевна предложила Педаго-
гическому институту приобрести личную коллекцию книг профессора. После 
предварительного просмотра литературы заведующая библиотекой Педаго-
гического института И. В. Бориневич согласилась приобрести литературу за 
40  тысяч рублей. Вся поступившая литература в библиотеку Одесского госу-
дарственного педагогического института имени К. Д. Ушинского была заин-
вентаризована в 1945 г. На закупленную литературу была составлена картотека  
[2, Д. 1., О. 1., Л. 3].

По своему содержанию это узкоспециальная библиотека. Б. В. Варнеке при-
обретал литературу в соответствии со своими научными интересами. Общее 
количество книг из именной коллекции Б. В. Варнеке насчитывало 3443 экз.

 В коллекцию Б. В. Варнеке входят книги, оттиски, периодические издания, 
книги на иностранных языках. Самыми значительными работами Б. В. Вар-
неке считаются «Очерки из истории древнеримского театра» (СПб., 1903); 
«Античный театр» (Харьков, 1929); «Новые комедии Менандра» (Казань, 1909).

Дальнейшие его работы посвящены народной драме и творчеству русских 
драматургов и актеров, особенно – А. Н. Островскому и М. С. Щепкину.

Книжная коллекция профессора Б. В. Варнеке разнообразна по своей те-
матике: история искусства и народов мира, всемирная история, языкознание 
и литературоведение, вопросы педагогики. Этот материал интересен для 
научных исследований в области общественных и гуманитарных наук. Являет-
ся прекрасным руководством для людей, желающих пополнить свои познания 
сведениями по истории искусства.

Так, из коллекции Б. В. Варнеке в секторе редкой книги обнаружена рабо-
та Н. Н. Вашкевича «История хореографии всех веков и народов» (М., 1908). 
В книге рассказывается о многовековой истории одного из древнейших ис-
кусств – танца, со временем сложившегося в классический балет (ил. 1). При-
водится наиболее полный анализ составных частей «искусства движения». Ни-
колай Николаевич Вашкевич (1876-1937) известен как театральный деятель, 
актер, режиссер, чтец-декламатор и педагог. Но несколько лет он посвятил 
хореографическому искусству. Это был первый выпуск, посвященный танцам 
Древнего Востока, античной Греции и искусству Айседоры Дункан. В своей 
книге автор пытался воссоздать танцы далекого прошлого. На полях были 
приведены зарисовки танцующих. Порой критик даже говорил о влиянии 
древних культур на балетный театр различных эпох. В предисловии автором 
дан краткий очерк истории хореографического искусства и его проявлениях в 
творчестве всех народов: «…мы имеем в виду обрисовать, насколько это воз-
можно, психологическое содержание каждого плясового вида и в частности 
каждой пляски отдельно» [4, с. 3].

Книга А. А. Плещеева «Наш балет» (СПб., 1899) об истории русского бале-
та XVII-XIX вв. (ил. 2). Автор книги известный журналист, критик, драматург 
и историк балета. В работе опубликованы не только исследования по истории 
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русского петербургского балета, но и собственные размышления о современ-
ном ему танцевальном искусстве конца XIX в.

Сохранился оттиск А. С. Архангельского «Театр допетровской эпохи» (Ка-
зань, 1884) – историка русской литературы и театра, профессора Казанского 
университета. Лекция посвящена судьбе старинного русского театра.

Увлекательно рассказывается о процессе создания произведений искусства 
в книге французского философа и историка И. Тэна «Чтение об искусстве» 
(СПб., 1897). В книге воссозданы картины жизни и наиболее яркие события 
Древней Греции, Италии и Нидерландов в Средние века и эпоху Возрождения.

С 1898 г. Б. В. Варнеке преподавал историю античного театра и литературы 
в театральных школах. Занимался изучением греческого языка и литературы. 
В коллекции Б. В. Варнеке сохранилась рукописная книга «История греческой 
литературы» (1899).

 Произведением искусства считается сочинение немецкого писателя и ис-
торика Вильгельма Вегнера «Эллада. Очерки и	 картины Древней Греции» 
(СПб., 1900) для любителей классической древности под редакцией профес-
сора В. И. Модестова. Сочинение с большим иллюстративным материалом: 
с одной хромолитографией Люксембургского дворца в Париже, защищенной 
тонкой пергаментной бумагой (ил. 3); 9 отдельными картинами и 401 рисун- рисун-рисун-
ком в тексте, картой Древней Греции. Книга в полукожаном переплете эпохи: 
кожаный бинтовой корешок и углы из красной кожи. Обложка оклеена зеленым 
коленкором и вытиснены золотом фамилия автора, название книги и издатель-
ства (ил. 3). На обложке – иллюстрация (Афина – богиня войны и победы, му-
дрости, знаний, искусства, ремесел).

Своеобразную разновидность книжных редкостей представляют книги с 
маргиналиями. В них отражаются читательские пристрастия, уровень образо-
ванности и культуры чтения владельцев библиотеки. Такие книги служат для 
раскрытия исторических фактов личного свойства (заметки на полях книг – 
диалог читателя с автором).

Маргиналии сохранились на книжных экземплярах из именной коллекции 
профессора Б. В. Варнеке. В процессе работы удалось выявить ряд маргиналий 
к тексту книги. Так, на полях книги М. Ротштейна «Этюды по семантологии 
литературных форм» (Берлин, 1898) черным карандашом нанесены надписи 
на греческом языке для пояснения некоторых мест в тексте [с. 20-21] (ил. 4). 
В книге встречаются заметки, даты, которые указывают время чтения.

В книжных коллекциях П. О. Потапова и Б. В. Варнеке сотрудниками секто-
ра редкой книги производится учет книг с дарственными надписями – инскрип-
тами. Например, в журнале «Известия академии наук СССР» (СПб., 1938, № 4) 
из коллекции Б. В. Варнеке напечатана статья, посвященная филологу, исто-
рику, теоретику Александру Николаевичу Веселовскому. На титульном листе 
журнала выявлена дарственная надпись: «Многоуважаемому Б. В. Варнеке 
от автора статьи Шишмарева Владимира Федоровича, ученика Веселовского 
Александра Николаевича» (ил. 5). Владимир Федорович Шишмарев (1874-
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1957) – русский филолог, академик. В. Ф. Шишмарев занимался общей линг-
вистикой, германистикой, но особенно – романскими языками под руковод-
ством ученого А. Н. Веселовского.

При работе с редкой книгой выявлены книжные знаки – экслибрисы, 
которые наклеивались владельцами библиотек на книги, преимущественно на 
внутреннюю сторону переплёта; обычно на нём обозначены имя и фамилия 
владельца, рисунок, лаконично и образно говорящий о его профессии, инте-
ресах. Так, в книге А. Дюма-сына «Theatre complet» (Париж, 1893), выявлен 
экслибрис и круглой печатью наклеен на левый форзац (ил. 6).

Что же касается книжной коллекции Петра Осиповича Потапова (1882-
1945), то она была приобретена в том же 1945 г. библиотекой Одесского го-
сударственного педагогического института имени К. Д. Ушинского за 7 тысяч 
рублей. В этой коллекции по инвентарю 1945 г. насчитывается 545 экз., из 
них  – 29 экз. на иностранных языках.

В 1907 г. П. О. Потапов преподавал латинский язык в Одесской третьей 
мужской гимназии. С 1911 г. – приват-доцент древнерусской литературы на 
кафедре русского языка и словесности в Императорском Новороссийском уни-
верситете. С 1932 г. был деканом факультета языка и литературы и руководи-
телем кафедры русского языка. В 1934 г. был утвержден профессором кафедры 
языкознания, занимаясь научной и педагогической работой. Читал в ОГУ и в 
Педагогическом институте различные курсы: историческую грамматику, ис-
торию русского литературного языка, старославянский, польский и сербский 
языки, сравнительную грамматику славянских языков. Большой популярнос-
тью среди его учеников-аспирантов пользовались занятия по санскриту [18]. 
Сохранился оттиск рукописной книги о культуре народов Индии П. Г. Риттера 
«Санскрит» (Харьков, 1911).

О разносторонности интересов и глубине знаний профессора П. О. Потапо-
ва свидетельствует оставленное им ценное научное наследие. В первый период 
его научной деятельности преобладал интерес к истории русской литературы. 
Особо следует отметить фундаментальный сборник А. Ф. Гильфердинга 
«Онежские былины, записанные Гильфердингом летом 1871 г. (СПб., 1873) 
и первое научное издание былин (СПб., 1938), выполненное на высоком фи-
лологическом уровне и в духе идей «русской школы» фольклористики. Худо-
жественное оформление сборника представлено графиком, иллюстратором 
И. Я. Билибиным, который ввел графические приемы. На титульном листе 
черно-белая композиция – гравюра конца XIX в. В виде оттиска представлены 
2 грифона, т. е. символы, олицетворяющие ум, силу. Например, виноград – 
символ изобилия, плодородия (ил. 7). В этом издании приведены краткие за-
метки о каждом сказителе.

Жемчужиной фольклора является работа И. Н. Жданова «Русский былевой 
эпос» (СПб., 1895). Учёный исследует письменные, фольклорные и истори-
ческие источники эпоса. Эти труды представляют интерес для тех, кто изучает 
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книжные памятники по древней литературе. Исследует соотношение письмен-
ной литературы и устного фольклора.

Традиции мифологической школы нашли свое отражение и в книге 
А. С. Фаминцына «Скоморохи на Руси» (СПб., 1889) из коллекции П. О. По-
тапова. Автор занимался исследованием славянского и русского фольклора, 
изучал восточнославянский быт, музыкальные инструменты, песни. Книга ин-
тересна для читателей, интересующихся не только русской музыкальной исто-
рией, но и для каждого человека, заинтересованного в изучении общеславян-
ской музыкальной жизни.

Во второй период научной деятельности П. О. Потапова преобладал ин-
терес к исследованию проблем языкознания. Изучению славянских руко-
писей посвящены работы В. А. Истрина, О. Г. Порфирьева, В. А. Бочкаре-
ва, А. А. Потебни, А. И. Томсона, А. А. Шахматова. Работы языковедов – ценный 
источник для исследования истории возникновения языка и культуры разных 
народов. А также для тех, кто занимается изучением отдельных языков.

В сочинении «Мысль и язык» (Харьков, 1892) украинский филолог А. А. По-
тебня излагал взгляды Вильгельма Гумбольдта и его школы. Книга посвяще-
на аналитическому исследованию общетеоретических проблем, относящихся 
к истории развития языка и мышления в их взаимосвязи. В работе научные 
выводы автора об исторических изменениях в характере языкового мышления 
каждого народа.

Истории звуков русского языка посвящен труд А. А. Потебни «К истории 
звуков русского языка» (Воронеж, 1876).  В этом очерке изложена в общих 
чертах судьба звуков и форм общерусского языка в его наречиях: северном 
(северно-великорусском), среднем (распавшемся на белорусское и южно-
великорусское) и южном (малорусском).

Среди редких изданий следует отметить книги по изучению иностранных 
языков: чешского, польского, латинского, сербского, китайского, английского, 
немецкого и других языков. В области методики обучения латыни хотелось бы 
отметить труд немецкого ученого Г. Планка «Латинский язык, как средство на-
учного образования» (Москва, 1893), который отстаивает место древнего языка 
в системе школьного образования. Масштабность представления латыни в тог-
дашнем немецком обществе передают такие слова ученого: «ведь этот язык не 
только является совершенно неизбежною вспомогательною наукою для изуче-
ния источников богословия и философии, правоведения и истории, романской 
филологии, даже самой математики и естествознания, включая сюда медицину, 
но он является также всецело тою почвою, на которой стоим мы, не только 
ученые, но и образованные люди 19-го века» [11, с. 29].

В коллекции П. О. Потапова находятся языковые словари. Сотрудниками 
выявлен этимологический словарь Ф. М. Шимкевича «Корнеслов русского 
языка» (СПб., 1842), в котором дается разбор корней 1378 русских слов, имею-
щих славянское происхождение. «Словотолкователь 32000 иностранных слов» 
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(СПб., 1875)  И. В. Бурдона – справочное издание, в котором поясняется значе-
ние технических, научных и других иностранных выражений, встречающихся 
в книгах, журналах и газетах.

Исследования развития фонетической системы славянских и германских 
языков в дописьменный период исследовал П. А. Лукашевич в своей ра-
боте «Мнимый Индо-германский язык…» (Киев, 1873).  Автор утверждал, 
что языком первобытного мира был славянский язык. Эта книга раскрывает 
неизвестные страницы древнейшей истории славян и будет интересна для ис-
ториков, лингвистов, этнологов. В книге приведено большое число древних 
надписей, даются их чтения и переводы.

Сотрудниками сектора редкой книги выделена серия «Русская классная 
библиотека», издаваемая под редакцией А. Н. Чудинова – русского писате-
ля, педагога.  Эта серия представляет литературный и исторический интерес. 
В серии «Русской классной библиотеки» образцовые произведения русской 
литературы, классические произведения иностранной литературы в переводах 
русских писателей.

В секторе редкой книги из именной коллекции П. О. Потапова сохранился 
экземпляр издания «Слово о полку Игореве» – уникального памятника древ-
нерусской литературы, соединившего в себе традиции фольклора и автор-
ской литературы. Чем интересно издание? «Слово» (СПб., 1911) – издание 
А. И. Глазунова, с гравюрой Ярославны и портретом графа Алексея Ивановича 
Мусина-Пушкина – историка, археографа, собирателя русских древностей и 
рукописей (ил. 8).

С 1984 г. проводилось изучение основного фонда с целью выявления ред-
ких книг, как отечественных, так и зарубежных, для их сохранения и изуче-
ния. Огромную и кропотливую работу провела Мария Ивановна Кириченко, 
квалифицированный работник библиотеки ОГПИ имени К. Д. Ушинского. 
М. И. Кириченко выделила более 5 000 редких и ценных книг [7, с. 221]. Сек-
тор редкой книги являлся одним из структурных подразделений основного 
книгохранения. Хронологические рамки фонда охватывают XVII – начала 
20-х гг. ХХ в.

В настоящее время в секторе редкой книги насчитывается 16300 экземпляров. 
Основу составляют книжные памятники на латинском и греческом языках, 
книги кириллического и гражданского шрифтов, литература на иностранных 
языках, периодические издания XVIII-XIX вв.; первые прижизненные и осо-XVIII-XIX вв.; первые прижизненные и осо--XIX вв.; первые прижизненные и осо-XIX вв.; первые прижизненные и осо- вв.; первые прижизненные и осо-
бо ценные издания работ классиков науки, литературы и искусства; издания, 
являющиеся образцами художественного оформления и полиграфического ис-
полнения; репринты и факсимиле; издания с автографами лиц, известных в ли-
тературе, науке, общественной жизни. Интересные и уникальные коллекции, 
созданные в различные исторические эпохи, являются памятником духовной 
и материальной культуры прошлого; важнейшим историческим источником.
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Среди редких изданий сотрудниками библиотеки были выявлены книги по 
истории педагогики как науки о становлении и развитии теории и практики 
воспитания, образования и обучения. На полках хранятся работы выдающихся 
педагогов, например, Марии Монтессори, Моссо Анджело, Фердинанта Лан-
гранжа, К. Д. Ушинского и др.

Эта литература знакомит нас с деятельностью выдающихся просветителей 
и их педагогическими концепциями. Возникает вопрос: «Чем интересна педа-
гогика как наука?». Педагогика как наука стала ценнейшим фактором развития 
общества и культуры. Изучение этой дисциплины позволяет понять характер 
взаимоотношений общества и школы на различных этапах исторического раз-
вития. Интерес представляет книга американского педагога Пола Монро «Ис-
тория педагогики в 2 ч.» (М., 1910). Свыше 40 лет педагог преподавал в Колум-
бийском университете. Изучал школьное дело в странах Латинской Америки и 
Азии, автор многих проектов реорганизации учебных заведений. В книге пред-
ложил концепцию, согласно которой в каждом историческом периоде развития 
общества выделяется центральная идея, лежащая в основе воспитания (на-
пример, в первобытном обществе – «непрогрессирующее приспособление», в 
Древней Греции – «прогрессивное приспособление», в Средневековье – «дис-
циплина» и т. д.). Монро противопоставил два метода – обучение как повторе-
ние (активная роль принадлежит учителю) и обучение как творчество (главен-
ствующую роль играет активность учащегося).

Вопросы по образованию и воспитанию освещались в сохранившейся 
общественно-педагогической газете «Школа и жизнь» (СПб., 1916), издавае-
мой под редакцией русского деятеля народного образования Г. А. Фальборка.

Среди книг интересное издание М. Фабия Квинтилиана «Декламации с 
различными примечаниями» (Рим, 1665) – римского учителя красноречия 
(ил. 9). M. Fabii Quintiliani Declamationes cum variorum notis. – Lugd. Batav. et 
Roterod [Leiden еt Rotterdam]: оffi cina Hackiana, 1665. Уникален переплет кни- [Leiden еt Rotterdam]: оffi cina Hackiana, 1665. Уникален переплет кни-Leiden еt Rotterdam]: оffi cina Hackiana, 1665. Уникален переплет кни- еt Rotterdam]: оffi cina Hackiana, 1665. Уникален переплет кни-t Rotterdam]: оffi cina Hackiana, 1665. Уникален переплет кни- Rotterdam]: оffi cina Hackiana, 1665. Уникален переплет кни-Rotterdam]: оffi cina Hackiana, 1665. Уникален переплет кни-]: оffi cina Hackiana, 1665. Уникален переплет кни-fficina Hackiana, 1665. Уникален переплет кни- Hackiana, 1665. Уникален переплет кни-Hackiana, 1665. Уникален переплет кни-, 1665. Уникален переплет кни-
ги, который несет на себе отпечаток эпохи (ил. 9). Основой переплёта служи-
ли хорошо высушенные и обработанные доски, которые надёжно крепились к 
книжному блоку.  С наружной стороны доски обтягивали кожей и прикрепляли 
металлические уголки – середники. Края переплета соединены металлически-
ми застежками. Переплет книги напоминает сундучок.

Сохранилась рукописная книга на русском языке «Письма Российской 
императрицы Екатерины ІІ и господина Вольтера». Согласно инвентарной 
книге эта рукопись поступила в библиотеку 17 сентября 1945 г. В ней приве-
дена личная переписка Екатерины II и знаменитого французского философа-
просветителя Вольтера в период с 1763 г. по 1776 г. Философская и политичес-
кая переписка императрицы Екатерины ІІ содержит 153  письма (от Вольтера 
к Екатерине II и ответы Екатерины II к Вольтеру). В них писатель и философ 
рассуждал о внешней политике России, в том числе о разделе Польши и вой-
не с Османской империей в 1768 -1774 гг.  Императрицу вдохновляли идеи 
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философа-атеиста, автора «Истории Петра Великого» и она считала себя его 
ученицей. Смысл собственной жизни Екатерина II видела в продолжении им-
перской политики Петра Великого. Она слышала, что Вольтер лестно о ней 
отзывался и Екатерина скоро стала излюбленным объектом его восхвалений 
(ил. 10).

 Екатерина ІІ занималась не только политической, но и литературной де-
ятельностью. В секторе редкой книги хранятся «Сочинения императрицы 
Екатерины ІІ» (СПб., 1893). В издании представлены все стороны ее литера-
турной деятельности: драматические, сатирические и педагогические сочине-
ния; журнальные статьи.

Сотрудниками сектора редкой книги активно исследовались материалы о 
творчестве и жизни украинского поэта Т. Г. Шевченко. Узнали больше об этом 
талантливом человеке, его насыщенной творческой жизни. Было интересно 
открыть неизвестные страницы его биографии.

Центральную роль в литературном наследии Т. Г. Шевченко играет поэзия, 
в частности сборник «Кобзарь» (СПб., 1840), который считается основой укра-
инской литературы (ил. 11) и находится в музее редкой книги.

«Кобзарь» – факсимильное издание, которое является фототипичным во-
спроизведением внецензурного экземпляра издания 1840 г. Интересна судьба 
этой книги. Экземпляр поступил в библиотеку 1 сентября 1997 г. из личной 
коллекции профессора ОГУ Я. Ю. Бардаха. Библиотеке было подарено более 
900  книг вдовой племянника профессора М. Е. Владовой. Среди них много 
книг по языкознанию, литературоведению, истории. Эти книги интенсивно 
используются в учебном процессе. По внешнему виду первое издание сбор-
ника «Кобзарь» – небольшая книжечка на 114 страницах, изданная в Санкт-
Петербурге в типографии Фишера. Текст в книге представлен на украинском 
языке в русской транскрипции. Интересна история этой книги. В 1840 г. в 
Петербурге был издан «Кобзарь» Тараса Григорьевича Шевченко – сборник 
из 8 произведений. Предоставляя разрешение на их печатание, царская цен-
зура вычеркнула много строк. Друзья Т. Г. Шевченко, которые принимали 
участие в издании книги, во время печати в части тиража тайно возобновили 
вычеркнутые цензором строки. Так появился «Кобзарь» без цензурных уда-
лений. Перед текстом копия офорта (оттиск) с изображением старого слепого 
кобзаря и мальчика-поводыря (ил. 11), выполненная известным художником, 
близким другом поэта В. И. Штернбергом. Это обобщенный образ народного 
певца-кобзаря, который и дал название этому и последующим сборникам про-
изведений Т. Г. Шевченко, да и самого поэта стали называть Кобзарем.

В музее редкой книги хранится редчайшее издание украинского поэта 
Т. Г. Шевченка «Поезії Т. Г. Шевченка заборонені в Росії» (Женева, 1890). 
В сборник вошли произведения, которые были разрешены цензурой в Рос-
сии или дозволены только в сокращенном воспроизведении. В основе книги 
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избранные произведения из второго тома Кобзаря, который вышел в свет в 
Праге в 1876 г.

Самой обширной биографией Т. Г. Шевченко является книга А. Я. Конис-
ского «Жизнь украинского поэта Т. Г. Шевченка 1814-1861 гг.» (Одесса, 1898). 
Автор проанализировал биографический материал, выходивший в течение 
37  лет после смерти Т. Г. Шевченко. В книге А. Я. Конисский попытался не 
только написать подробную биографию поэта, но и оценить его поэтические 
произведения и раскрыть историю культуры и просвещения Украины.

В книге В. И. Яковенко «Т. Г. Шевченко. Его жизнь и литературная дея-
тельность» (СПб., 1894) рассказывается о жизни и литературном творчестве 
украинского поэта, прозаика и художника Т. Г. Шевченка.

Кандидат педагогических наук, доцент ЮНПУ имени К. Д. Ушинско-
го О. М. Яций приобщает молодёжь к духовным ценностям православной 
культуры. Занимается восстановлением храма Сергия Радонежского в Артил-
лерийском училище. Организовывает литературные встречи памяти известных 
поэтов и бардов. Проводит Рождественские чтения, посвященные возрожде-
нию православных святынь. В музее редкой книги подобрана литература и 
на религиозную тематику. В 2012 г. О. М. Яций подарил библиотеке книгу 
Б. И. Гладкова «Толкование Евангелия» (СПб., 1909). В книге встречаем не-
большие потертости, разводы по переплету, надрывы отдельных страниц, под-
клейка бумагой (реставрация). Экземпляр сопровождался пометами читателя: 
цветными карандашами и чернилами. На страницах книги подчеркивания, 
которые нанесены красным карандашом, а также вертикальная черта справа и 
слева от текста [6, с. 75].

В 2015 г. О. М. Яцием подарено библиотеке издание о ранней истории хрис-
тианства «Господа нашего Иисуса Христа святое Евангелие от Матвея, Марка, 
Луки, Иоанна. Деяния и десять посланий Святых Апостолов на славянском и 
русском наречии», написанных Лукою (СПб., 1821).

В секторе редкой книги хранится подборка журналов за определенный пе-
риод времени. Журналы представляют собой ценность при подготовке специ-
алиста любого общественного и гуманитарного профилей – журналиста, ли-
тературоведа, историка, экономиста, юриста, философа. По сохранившимся 
журналам можно проследить историю развития типографского дела. Перио-
дика представлена изданиями с XVIII в. Одним из интересных журналов яв-XVIII в. Одним из интересных журналов яв- в. Одним из интересных журналов яв-
ляется «Ежемесячные сочинения и известия о ученых делах» (СПб., 1763). На 
титульном листе журнала под заглавием печаталась виньетка, изображавшая 
часть земного шара, двуглавого орла с вензелем Елизаветы Петровны и солнце, 
в лучах которого красовалась надпись «Для всех» (ил. 12). На страницах жур-
нала напечатаны работы русских академиков и переводные статьи по истории, 
философии, литературе, этнографии, естественным наукам.

Для исследователей, которые занимаются изучением русской истории и 
литературы, представляет интерес ежемесячный исторический журнал «Рус-
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ская старина». Журнал «Русская старина» сохранился c 1889-1910 гг. В жур-c 1889-1910 гг. В жур- 1889-1910 гг. В жур-
нале печатались работы исторического и историко-литературного характера 
(записки, воспоминания, дневники, серия исторических статей о русских писа-
телях XVIII в.). Со слов сотрудников прошлых лет этот журнал был закуплен 
библиотекой в букинистическом магазине.

В секторе редкой книги находится литература, посвященная творче-
ству русских и зарубежных композиторов, истории пения и музыки, анализу 
музыкальных форм, балетному, музыкальному театру. А также литература 
по методике пения и музыкального воспитания, ноты и клавиры; хоровые и 
вокальные произведения.

Сотрудником сектора редкой книги Л. Е. Тирановой собраны репринтные 
издания Олексы Теодоровича Горбача (1918-1997) – языковеда, фольклориста, 
филолога, который воспроизвел правдивую историю развития украинской фи-
лологической мысли. Наглядным примером является издание О. Т. Горбача, пе-
реизданное в Мюнхене в 1977 г. На титульном листе обозначено «Краткая грам-
матика церковнославянского языка Мелетия Смотрицкого» (Мюнхен, 1638). 
В книге полностью сохранились орфография, пунктуация, начертания шрифта 
XVII в. Представляет интерес и фотоперепечатанная научная серия Украин- в. Представляет интерес и фотоперепечатанная научная серия Украин-
ского свободного университета под редакцией О. Т. Горбача «Зібранні статті. 
Українські граматики. Історія укр. мови» (Мюнхен, 1993). Факсимильное изда-
ние «Лексикон латинсько-слов’янський» (Рим, 1991), воспроизведенное Укра-
инским католическим университетом имени св. Климента Папы также под ре-
дакцией О. Т. Горбача, на титульном листе указано, что И.  П. Максимович его 
составил в 1718-1724 гг. (ил. 12).

Редкий фонд – неисчерпаемый источник материалов для научно-методи-
ческой и научно-исследовательской работы по специальностям: филология, 
журналистика, педагогика, искусство, краеведение, книговедение, история 
книгопечатания, архивоведение и др. Сотрудники библиотеки проводят для 
читателей мероприятия и книжные выставки, используя фонд редкой книги, 
чтобы вызвать интерес к произведениям литературы, науки прошлого и к ис-
тории книги.

Что могут дать старые книги и журналы современному человеку? С каждым 
годом всё больше убеждаемся в том, что они помогают восстановить связь 
времён и развиваться дальше.
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Summary
The article is devoted to the history of the rare books sector of Scientific library of 
South-Ukranian National Pedagogical University named after K. D. Ushynsky. Rep-
resented the information on the personal collection of B. V. Varneke and P. O. Po-
tapov. The topical issues concerning, in particular, the concept of «rare book» and 
«rare collection» are revealed. The attention is paid to the printing works of previous 
years, as well as to the covering of old editions, the binding of old editions, books 
with dedications. The rare editions of Ukrainian literature classic Taras Shevchen-
ko are of great interest here. An excursion into the history of the book «Kobzar» 
is represented. An overview of the development of folklore studies as a science is 
described. There are materials on the development, establishment of theatrical art 
and ballet presented. The illustrated editions of books, which attended by prominent 
graphic artists of all the times, are described. The article illuminates the history of 
journalism, analyzes the works of well-known scientists of pedagogy. The attention 
is paid to the design of books and the development of lithography. The research in 
the history of the language and culture appearing of different peoples is revealed in 
the article. The books on religious themes are also illustrated. The article traces the 
history of Ukrainian philological thought presented by works of linguist О. Т. Gor-О. Т. Gor-. Т. Gor-Т. Gor-. Gor-
bach. It is about of reprinted, facsimile editions, which exactly reproduce the manu-
scripts of another era. 

Keywords: collection, inscriptions, autographs, rare books, history of library 
of SUNPU named after K. D. Ushynsky, book binding, engraving, lithography, 
manuscript, facsimile edition, reprint, bookplate, marginalia, history of journalism.
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Ил. 1. Вашкевич Н. Н. «История хореографии всех веков и народов»  
(М., 1908). На странице книги (С. 8) выявлены пометы на полях в виде 

вопросительных знаков и подчеркивания красным карандашом.

Ил. 2. А. А. Плещев «Наш балет»  
(СПб., 1899).
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Ил. 3. Вильгельм Вегнер «Эллада. Очерки и картины древней Греции» (СПб., 1900) для 
любителей классической древности, под редакцией профессора  В. И. Модестова.  

На обложке книги иллюстрация (Афина). Хромолитография Люксембургского дворца 
в  Париже, защищенная тонкой пергаментной бумагой.

Ил. 4. М. Роттштейн «Этюды по семантологии литературных фонд» 
(Дie Elegien des Sextus Propertius erklart von Max Rothstein) (Berlin, 1998).  

На страницах книги обнаружены маргиналии.
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Ил. 5. Автограф от автора статьи В. Ф. Шишмарева, 
ученика А. Н. Веселовского Б. В. Варнеке в журнале «Известия 

Академии наук СССР» (СПб., 1938).

Ил. 6. Аlexandre Dumas Fils «Theatre complet» (Париж, 1893). 
На левом форзаце обнаружен экслибрис.
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Ил. 7. Сборник А. Ф. Гильфердинга Федоровича «Онежские 
былины, записанные Гильфердингом летом 1871 г.»  

(М. ; Л., 1938). На титульном листе гравюра конца XIX века в 
виде оттиска. Художественное оформление И. Я. Билибина.

Ил. 8. «Слово о полку Игореве» (СПб., 1911) издание А. И. Глазунова 
с  гравюрой Ярославны и портретом графа А. И. Мусина-Пушкина.

нет фото
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Ил. 9. М. Фабиа Квинтилиан «Декламации с различными примечаниями».  
На титульном листе иллюстрация с изображением судебных ораторов в древнем мире. 

Внешний переплет книги напоминает сундучок (Рим, 1665). 

Ил. 10. Рукописное издание «Переписка Екатерины с господином Вольтером»  
в период с 1773 по 1776 гг.



94

ISSN 2304-1447. Вісник ОНУ. Сер.: Бібліотекознавство, бібліографознавство, книгознавство. 2016. Т. 21, вип. 1

Ил. 11. Фототипическое переиздание «Кобзаря» Т. Г. Шевченко. Перед текстом копия 
офорта (оттиск) с изображением старого слепого Кобзаря и мальчика-поводыря, 

выполненная известным художником В. И. Штернбергом (СПб., 1840).

Ил. 12. «Ежемесячные сочинения и известия о ученых делах» (СПб., 1763) под заглавием 
печаталась виньетка, изображавшая часть земного шара, двуглавого орла с вензелем 

Елизаветы Петровны и солнце, в лучах которого красовалась надпись «Для всех». 
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Ил. 13. Факсимильное издание О. Т. Горбача «Зібранні статті. Українські граматики.  
Історія української мови» (Мюнхен, 1993). Факсимильное издание О. Горбача  

«Лексикон латинсько-слов’янський» (Рим, 1991).
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«LITTLE LIBRARY»: ENGLISH CHILDREN’S BOOK IN THE 
VORONTSOV BOOK COLLECTION

The article deals with English children’s books as a part of the Vorontsov collection  
stored in the Scientific Library of the Odessa National Mechnikov University. 
Different kinds of publications for children, released in Britain in the first third of 
the 19th century are treated. The ways of acquisition are considered: the books were 
given by Vorontsovs’ relatives and friends residing in Great Britain and acquired 
by M. S. Vorontsov for his son Semyon Mikhaïlovich who continued the family 
traditions of Bibliophilia.

Key words: printing in England, children’s book, Bibliophilia, M. S. Vorontsov, 
S. M. Vorontsov, the Vorontsov library, provenances.

Russian aristocrats the Vorontsovs are famous for their Anglophilia [1; 12]. 
Alexander Romanovich (1742-1805) and his younger brother Semyon Romanovich 
(1744-1832) as well as the son of the latter Mikhaïl (1782-1856) had personal 
experience of living in England which made them enthusiastic supporters of English 
culture and way of life in Britain. In March 1762 Alexander Romanovich Vorontsov 
was nominated a minister plenipotentiary in London where he stayed for about two 
years. Semyon Romanovich resided in Britain from 1785 until his death in 1832, 
being the Russian ambassador to the Kingdom of Great Britain in 1785-1800 and 
to the United Kingdom in 1801-1806. The example of Mikhaïl Semyonovich, who 
was brought up in England till he left for Saint-Petersburg in the age of nineteen, is 
particularly representative.

On the other hand, the Vorontsovs are known to be distinguished bibliophiles 
[3; 9]. Reading and book collecting had been cultivated by several generations of 
the family, and their libraries can be considered among the most prominent private 
books collections in Russia. Their interest and sympathy for British culture inevitably 
influenced their reading preferences as well as the composition of their libraries. 
Cumulated and enriched by Mikhaïl Semenovich after his uncle and father deceased, 
the Vorontsovs’ libraries were stored in Saint-Petersburg, Odessa (principal place 
of M. S. Vorontsov’s residence since in May 1823 he was appointed governor-
general of Novorossiya and namestnik of Bessarabiya), Alupka (Crimea) and in 

© E. V. Polevshchykova, 2016
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the estate of Mikhaïl’s mother-in-law, countess Branitskaya, near Belaya Tserkov. 
According to the will of the last male descendant of the family, prince Semyon 
Mikhaïlovich Vorontsov, the library of the Vorontsov palace in Odessa was given to 
the Novorossiyski University in the late 19th century and since then it has been stored 
in the University Library as a separate book collection.

The Vorontsov book collection in Odessa University Library contains about 
52 thousand volumes in more than twenty languages. Few thousand books on 
history, politics and economy, philosophy and religion, descriptions of travels and 
belles-lettres published in English in Great Britain in the 16th -19th centuries as well 
as some dozens of periodicals, music and albums of engravings1 prove convincingly 
the significance of English books and periodicals in the Vorontsov library making it 
considerably different from numerous Francophile private book collections formed 
in Russia in the late 18th and 19th centuries.

The outlines of English parts of the Vorontsov Libraries in Odessa and Alupka 
have already been treated in a number of articles [4; 7]. Yet various sections of the 
collection are worth particular attention. The article deals with collecting and reading 
English children’s books practiced in the family of Russian aristocrats in the 1830s.

Sources and chronological framework

The starting point of the research was making a list of a hundred of English books 
for children in 122 volumes standing apart from “reading for adults” in the Vorontsov 
Library. The list based on the Inventory	Book	of	the	Library	of	the	Vorontsov	Palace	
in	Odessa presents a set of books compactly located on four shelves of «Bookcase 1» 
in «Hall 8» of the Palace which made us try to reconstruct a kind of a «Little Library» 
as a separate part of the Vorontsov book collection.

The main source of information about the provenance of children’s books in the 
Vorontsov collection is a number of dedicatory inscriptions and owner’s recorders 
as well as their book plates. Archive and published documents (Prince	Vorontsov	
Archives) procure some additional information on family affairs helping restore the 
context of book acquisition. 

The article considers mainly Pre-Victorian children’s book and embraces the 
British editions of the first third of the 19th century.

* * *
The prince Semyon Mikhaïlovich Vorontsov (1823-1882) is less known than 

his famous relatives. He started his career in the civil department but soon entered 
military service and was finally promoted to the rank of a General of the Infantry. 
In 1863-1867 he was elected mayor of Odessa. An amateur of ancient archaeology, 
Semyon Mikhaïlovich was the first president of the Odessa Society of Fine Arts 
and a member of the Odessa Society of History and Antiquities. He replenished 
the rich family library with rare books and numerous local publications as well as 
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with foreign and domestic periodicals including English newspapers and magazines; 
books, periodicals, printed music and cartographic editions held in the libraries in 
St.  Petersburg, Odessa and Alupka were marked with bookplates with a family motto 
«SEMPER IMMOTA FIDES». Besides Semyon Mikhaïlovich was very helpful in 
the course of preparation and publication of the fundamental forty-volume Prince	
Vorontsov	Archives.

Little is known about Semyon Vorontsov’s childhood and youth. At the age of 
thirteen, he must have entered the Gymnasium attached to the Richelieu Lyceum in 
Odessa. In 1839 Mikhaïl Vorontsov’s son became a student of the law department 
of the Lyceum and in 1842 he graduated from this famous educational institution 
[5, f. 66v-67; 6, f. 14, 29-34, 55; 8, с. 157]2. According to the traditions maintained 
in noble families, before entering the Gymnasium and Lyceum, he got primary 
education at home where had mastered both French and English. The identification of 
the books Semyon Mikhaïlovich used to read as a child and his reader’s preferences 
can add some new traits to the image of the last owner and collectioner of the family 
library.

Books of instruction

Without much exaggeration the books can be divided into two groups completely 
differing in purpose: books that were supposed to teach and those published to please 
and entertain. We suggest that books of instruction were chosen directly by the father 
whose priorities for the son’s education were based upon Ancient Classics. Thence 
a rather long list of Greek and Roman writers: Julii	Cesarii	Commentarii	de	Bello	
Gallica, Epistolae	ad	atticum... and De	officiis	libri	tres... by Marcus Tullius Cicero, 
Aesop’Fables, Ovid’s Fasti, Germania and Agricula by Tacitus, Eutrupii	Historiae	
Romanae	libri	septem…, Excerpta	ex	Livio, Historiae	Philippicae	et	Totius	Mundi	
Origines	et	Terrae	Situs by Justin the Historian, two volumes of	Selectae	profanis	
scriptoribus	 historiae compiled by James Hamilton, Select	 Latin	 Phrases	 Taken	
from	the	Best	Authors by Nath. Howard, etc. All mentioned works by ancient authors 
were published in London, Westminster, Oxford and Bristol in the first third of 
the 19th  century. Pinnock’s	Picture	of	 the	British	Empire, Ancient	Geography	and	
History and Sacred	Geography published by a British publisher and educational 
writer William Pinnock (1782-1843) provided with illustrations and maps are also 
good examples of books of instruction.

All the books listed above bear the inscription «Гр[аф] /Г[раф] Семенъ 
Воронцовъ» [Count Semyon Vorontsov] that might have been made by the hand 
of Vorontsov Sr, and we can suggest they were chosen by the father, who personally 
supervised the completion of the library with books of instruction for his son. The 
practice of publishing books of instruction designed to be read by children in their 
own homes rather than at school became quite common in the early 19th century 
[14, p. 83]. The plainer books of facts (often using the catechetical method) were 
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characteristic of the first half of the 19th century, Pinnock’s Catechisms serving as a 
model [14, p. 83]. 

Famous serial editions

In 1817 William Pinnock entered, in partnership wth Samuel Maunder, upon the 
publication of cheap educational works as an extensive series of books for children 
called Catechisms. The ‘Catechisms’ formed short manuals of popular instruction, 
by means of question and answer, on almost every conceivable subject. Eighty-three 
were issued at 9d. each, and some with a few illustrations. They met with extraordinary 
success, and were collected in The	Juvenile	Cyclopædia	[13, p. 321]. Sixteen titles 
published in 1820-1829 can be found on the shelves of Vorontsov library: Catechism	
of	 Land-surveying, Architecture, Mental	 Philosophy, Medicine, Perspective, 
Heraldry, Mechanics, Agriculture, Geology, Latin	Grammar, Mineralogy, Geometry, 
Conchology, Astronomy, Navigation, and A	Catechism	of	British	Law,	designed	to	
implant	in	the	youthful	mind	correct	idea	of	the	Constitutional	Rights	and	Liberties	of	
Englishmen (we can’t help giving the full title of the last one). They were signed by a 
young reader who left his inscription on the upper cover: «S. Woronzow»2 (ill. 1a-b).

Another famous series of juvenile publications was produced by John Harris (1756-
1846), a London bookseller and publisher of children’s books that «were notable for 
their visual charm and elegance and for their emphasis on pure entertainment rather 
than instruction» [14, p. 263]. John Harris’s publication called Little	Library was 
accompanied by an active advertising campaign with adverts in leading periodicals 
which promoted 
New	and	Useful	Books	for	Young	People,	published	by	John	Harris.	The	Little	

Library;	comprising,	in	a	series	of	small	volumes,	a	familiar	Introduction	to	various	
branches	 of	 Useful	 Knowledge.	 The	 volumes	 are	 connected	 by	 general	 Title,	 as	
belonging	to	‘The	Little	Library’,	but	are	separately	complete,	and	not	numerically	
arranged [17]4.

The Vorontsov collection holds sixteen titles in eighteen volumes of the series: 
The	 Public	 Buildings	 of	 the	 City	 of	 London	 described; The	 Public	 Buildings	 of	
Westminster	described; Ancient	Customs,	Sports	and	Pastimes	of	the	English; The	
Garden,	 or	 Familiar	 Instructions…; Bible	 Illustrations; The	Ocean; The	 French	
History	 briefly	 told; The	 British	 History	 briefly	 told; The	 Natural	 History	 of	
Quadrupeds; The	Mine; The	Farm; The	Forest; The	Ship; The	Young	Mechanic; The	
Little	Botanist; The	Natural	History	of	Birds. All books are entertainingly illustrated 
(ill. 2a-b), each volume of the mentioned publications is marked with the inscription 
(«Гр[аф] /Г[раф] Семенъ Воронцовъ» [Count Semyon Vorontsov]) (ill. 3). 

The form of catechism seemed perfect to respond the passion for facts that was 
the dominating force in the children’s book market from about 1830 to 1850 [14, 
p. 83]. Another example of this sort of literature held in the collection is A	Catechism	
of	 general	 knowledge	 :	 containing	much	useful	 information	 in	 the	arts,	 sciences,	
and	 literature,	 necessary	 to	 be	 known	at	 an	 early	 age by C. Irving (ill. 4a-b). It 
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was published in four volumes in 1825-1835 by an author of juvenile works and 
textbooks, publisher and bookseller J. Souter as Souter’s	new	series	of	catechisms.

We believe that the conclusion drawn concerning publishers William Darton’s 
and John Harris’s activities can be applied to all the contributors into this kind of 
children’s books: 
Nearly	always	didactic	 in	 content,	 these	books	 sought	 to	bring	 to	 children	an	

awareness	of	the	wider	world	beyond	the	British	Isles,	as	well	as	to	explore	in	depth	
the	wonders	of	their	own	country [15, p. 320].

History books. Religious instruction and moral improvement 

Besides the works on history published in the frames of mentioned series, Semyon 
Vorontsov’s «Little Library» contained books on history and moral improvement 
including those by a prolific writer and educational reformer Sarah Trimmer (1741-
1810): two volumes of A	Concise	History	 of	 England, New	 and	 Comprehensive	
Lessons	:	containing	a	general	outline	of	the	Roman	history, New	and	comprehensive	
lessons	:	containing	a	general	outline	of	antient	history (both illustrated with forty 
engravings) as well as Scripture	Lessons,	designed	to	accompany	a	series	of	prints	
from	Old	�New]	testament	by Mrs. Trimmer who devoted much energy to presenting 
Bible stories in a form suitable for children [14, p. 67; 11, p. 57].	

Another popular British children’s author, E. Halsey Budden (1780-1832) was 
one of the leading “mother-pedagogues” of the period (she signed all of her children’s 
books “By a Mother”) [16, p. 25]. At her peak, she was writing more than a book 
a year for her publisher, John Harris. Mrs. Budden was the author of True	Stories	
from	English	History (London, 1828) as well as of a didactic book titled Right	and	
Wrong,	 exhibited	 in	 the	 history	 of	Rosa	 and	Agnes which could be read by little 
Semyon Vorontsov. Lives	of	 the	most	eminent	sovereigns	of	modern	Europe were 
written by a British politician and man of letters G. A. E. Dover “for the instruction 
and amusement of his eldest son” (London, 1833). Books on history also included 
Stories	 from	Roman	History (London, 1825) by a schoolmistress Maria Byerley, 
Mrs. Hofland’s Theodore	or	the	Crusaders	and	Stories	selected	from	the	history	of	
England… (London, 1827) by an Irish statesman and author John Wilson Croker 
which provided the model for Scott’s Tales	of	a	Grandfather.	Sir Walter Scott’s Tales	
of	a	Grandfather,	being	stories	taken	from	Scottish	History… (Edinburgh, 1820 and 
1828-1831, both editions containing 3 volumes) and three volumes of his Tales	of	
a	Grandfather,	 being	 stories	 taken	 from	French	History… (Edinburgh, 1831) are 
present as well.

The Book	 of	 English	 Trades,	 and	 Library	 of	 the	 Useful	 Arts (London, 1824) 
exemplifies useful practical reading. It is richly illustrated with 70 curious engravings 
(ill. 5a-b).

Mathematics. Natural history and Science

The	Juvenile	Arithmetic;	or	Child’s	Guide	to	Figures	:	Being	An	Easy	Introduction	
to	the	Arithmetic	of	real	life	and	business by J. Joyce published in 1818 by J. Souter 
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is rather uncommon in this set of children’s books. The book is written in a form of 
an ingenuous dialogue between Mrs. Gray and her children Tomas, Jane and Mary. 
Explaining in the preface his method (usage of fruit etc.) the author suggests that 
«Cherries, or any other fruit, are admirable illustrations of many of the operations on 
the slate, and are pleasing compensations for the labour which has been sweetened 
by the hope of reward» (p. 4). The pocket schoolbook looks rather battered proving 
it was of use for several little students: on the verso of the upper cover there is an 
iscription: «E Rice / from/ Madam Amet/ Ock[sic!]tober 28 1836»; on the verso of 
the title page by the same hand: «Edw. Rice/ from Mad. Amet». Semyon Vorontsov 
«inherited» this book from a certain Edward Rice who could have got it from his 
governess.

“A treatise on mineralogy with a moral tale” The Buxton	diamonds,	or	Grateful	
Ellen	:	For	the	amusement	and	instruction	of	children;	Scenes	of	industry,	displayed	
in	the	bee-hive	and	the	ant-hill	:	With	a	brief	description	of	the	wonders	of	the	insect	
world (London, 1830) by a significant early feminist and a prolific journalist and 
author in Scotland C. I. Johnstone is one of few books on Natural History (besides 
the volumes apropos from Pinnock’s and Harris’s series). The first part of A	Visit	
to	the	Zoological	Gardens,	or	a	Peep	at	the	Feathered	Tribe (London : John Bysh, 
[1832?]) with hand-coloured engravings (ill. 6a-b) must be a rarity: no result after 
persistent searches of this thin book in a plain cover in the Internet and consulting 
catalogues! The book was given to little Simon with a warm dedicatory inscription: 
«For dear Simon with Mrs Percy’s affectionate love». We managed to identify 
Mrs. Percy in Mikhaïl Semyonovich’s memoires that contain some interesting facts 
concerning our subject:
Nous	passâmes	le	commencement	de	l’année	1832	à	Londres	avec	des	courses	à	

Brighton,	où	nous	établîmes	pour	un	temps	notre	fils	Simon	dans	une	école,	tandis	
que	notre	fille	Sophie	fut	placée	aussi	pour	un	temps	chez	m-me	Percy,	également	à	
Brighton	[2, с. 96-97]5.

Thence we know that little Vorontsov went to school in Brighton at the age of 
9. Though he hadn’t stayed there long because the parents and children left Britain 
soon after Semyon’s grandfather deceased in June 1832, the fact of studying at an 
English school is crucial for our subject.

Books of entertainment

Books of entertainment included adventures, stories and tales, comic almanacs 
and books on sport and games published in the 1820s-1830s by leading publishing 
houses specialized on the children’s literature such as Harris’s.

The classics of the genre of travels and adventures is Daniel Defoe’s The	Life	and	
Surprisinf	Adventures	of	Robinson	Crusoe…	Illustrated	with	…	wood	engravings	…	
from	drawings	by	Harvey (London, 1831). Beside it one could find The	Adventures	
of	Congo	in	search	of	his	Master	:	a	Tale	:	containing	a	True	Account	of	a	Shipwreck 
(London, 1825); three volumes of “an Anglo-African Story” The	 English	 boy	
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at	 the	Cape [by E. A. Kendall] (London, 1835); Cath. A. Mant’s The	Cottage	 in	
the	 chalk-pit (London, 1830?). Two volumes of Mrs. Markham’s New	Children’s	
Friend,	consisting	of	Tales	and	Conversations… (London, 1832), three volumes of 
American	Stories	for	Little	Boys	and	Girls	:	intended	for	children	under	ten	years	of	
age	edited by an English author and dramatist Mary Russell Mitford (London, 1831) 
and M. E. Budden’s best known story – a tale Always	happy!!!	or,	Anecdotes	of	Felix	
and	his	Sister	Serena (London, s. a.) can be considered as examples of the literature 
for the little ones.

This list of reading books shows clearly the predominance of female authors 
while A	Treatise	on	archery,	or	the	Art	of	shooting	with	the	long	bow… by Th. Waring 
(London, 1822) (ill. 7) with illustrations presenting Sports	and	games	in that personal	
«English Little Library»	of a young Russian nobleman proves it was a boy’s library.
The	Comic	Almanack,	for	1839…	adorned	with	a	dozen	of	“Richte	Merrie”	Cuts,	

pertaining	 to	 the	months,	and	hieroglyphic,	by	George	Cruikshank6	as well as an 
annual Forget	me	not	;	a	Christmas,	New	Year’s	and	birthday	present	(1836 & 1839) 
are worth mentioning and will be commented further.

Records and bookplates. Presents from English cousins and friends

It does not seem possible to find out which books exactly marked the beginning 
of the English part of Vorontsov’s «Little Library». They could be the books Mikhaïl 
Semyonovich used to read when he was a boy. An exlibris «MICHEL WORONZOW» 
on the verso of the upper binding cover of An	Abstract	of	the	history	of	the	Old	and	
New	Testament… (London, 1779) was the bookplate M. S. Vorontsov used in his 
youth.

In fact, all the members of the Vorontsov family had their own bookplates. 
Semyon followed this tradition and not only he left on the books his inscriptions 
(«S. W.», «S. Woronzow» or « Simon Woronzow»; in some cases the inscriptions are 
dated: 1832, 1834), but also practiced imprinting the verso of binding covers with 
a Count crown and initials: «S. W.». Three imprints can be seen on the verso of the 
upper binding cover of Always	happy!!!	or	Anecdotes	of	Felix and	his	Sister	Serena	
and a manuscript ex libris	«SIMON WORONZOW» is left on the title page of the 
book (ill. 8).

Mikhaïl Semyonovich must have bought a good number of books for Semyon 
during his regular visits to his father as well as to his sister Catherine (1783-1786) 
married to George Herbert, 11th Earl of Pembroke who had five daughters and a 
son, Sidney Pembroke. English cousins gave nice books to their little cousin from 
Odessa. The eldest, Lady Elizabeth Herbert (1809-1858) (in 1830 married to 
Richard Meadem, 3rd Earl of Clanwilliam) left an ex dono on fly leaves of the first 
volumes (series 1 and 2) of W. Scott’s Tales	of	a	Grandfather,	being	stories	taken	
from	the	Hisotyr	of	Scotland as well as on fly leaves of three volumes of his Tales	of	a	
Grandfather,	being	stories	taken	from	French	History… (Edinburgh, 1831): «Simon 
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Woronzow d.d. Elisabeth Clanwilliam Ce 2 Aout 1832»; «Simon Woronzow de la 
part de sa cousine Elisabeth Clanwilliam Ce 2 Aout 1832». 

Another cousin – Lady Mary Caroline Herbert (1813-1892) (married to George 
Brudenell-Bruce, 2nd Marquess of Ailesbury) made her cousin a wonderful gift of 
two annuals Forget	me	not;	a	Christmas,	New	Year’s	and	birthday	present	 (1836 
& 1839) in remarkable bindings with gilt edges. First published in 1823 (edited by 
Frederic Schoberl), Forget	me	not was the first literary annual appeared in English 
which contained short stories, poems, and essays by a variety of authors. Lady Mary 
wrote on the half-title of the annual for 1839: «[Presented to] Simon Woronzow by 
Lady M. C. Bruce» (ill. 9a-b).

Semyon Vorontsov got The	Comic	Almanack,	for	1839, as a New Year present, 
from the youngest of his cousins, Lady Emma Herbert (1819-1884) (married to 
Thomas Vesey, 3rd Viscount de Vesci) with the following inscription on a fly leave: 
«Simon Woronzow given to him by his cousin Emma Herbert 1 January 1839» 
(ill. 10a-e).

The provenance of some books can only be established with some probability. 
The copy of the 5th edition of The	adventures	of	the	six	princesses	of	Babylon	:	in	
their	travels	to	the	temple	of	virtue by a British author, editor, translator, bookseller 
and publisher of children’s books in the late 18th century Lucy Peacock (1785–1816)7 
might have been given to Semyon by one of his classmates at school in Brighton: 
«Simon Woronzow July 11th 1832; given to him by J. E. [?] My dearest given to him 
by his friend J.E. Gilure[?]» reads the verso of the upper cover binding; a lower cover 
binding is marked with childish pencil drawings and inscriptions: «Fox Alexander», 
«J. E. Gilure[?]». Another inscription that remains unrecognized was left by a young 
Vorontsov on a fly leaf of the second volume of The	Sketch	Books	of	Geoffrey	Crayon 
(London, 1826): «Simon Woronzow from Captain H. December 1831». 

The presence of a complex of books for children in the stocks of the University 
Library, where the book acquisition is prescribed mainly by academic and scholar 
goals and preferences, is not common. The holdings of private collections are 
more varied and can include books for children and youth, which was the case of 
the Vorontsov collection. The article is the first attempt to characterize the British 
children’s book in the Vorontsov family library. Here, we have deliberately limited 
our selection by the most apparent set of books, specially purchased for Vorontsov Jr.

The situation of bilingual (or even trilingual childhood as in this case), typical for 
Russian nobility, is of particular interest. An analysis of this part of the Vorontsov 
library can provide us with evidences how the literature in Russian related with books 
in foreign languages. The prospects for further studies of English children’s books 
in the Vorontsov Library seem obvious ranging from further searches of children’s 
books scattered in the collection, to reconstructing the detailed history of their 
acquisition and the impact on Semyon Mikhaïlovich Vorontsov whose education, 
like his father’s, was marked by both Bibliophilia and Anglophilia.
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Notes
1 The data will be precised in the course of cataloguing English books and periodicals from the Vorontsov 

collection stored in the University Library.
2 It is my pleasure to thank an archivist Veronika Yurievna Alekseeva who provided me with this 

important information.
3 The second copy of A	Catechism	of	Mechanics was acquired by a clerk Peterson («Петерсонъ») who 

fulfilled the functions of one of Vorontsov’s librarians.
4 See also: Quarterly	Review (London); The	Edinburgh	Review;	or	Critical	Journal. – 1835; Athenaeum	

Journal	of	Literature,	Science,	and	the	Fine	Arts. – 1833. – Jan.-dec.
5 “We passed the beginnings of the year 1832 in London making trips to Brighton where we arranged 

for some time our son Simon at a school whereas our daughter Sophie had also been placed for some time 
at Mme Percy’s, in Brighton as well” (transl. by the author).

6 George Cruikshank (1792-1878) was a brilliant British caricaturist and book illustrator; produced over 
10,000 drawings and etchings and illustrated over 860 books plus countless periodicals and magazines.

7It was an adaptation for children of Spenser’s Faery	Queene.
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Анотація
Стаття присвячена книжковому комплексу в складі Воронцовського фонду 
Наукової бібліотеки Одеського національного університету імені І. І. Меч- І. Меч-І. Меч- Меч-Меч-
никова, представленому англійською дитячою книгою. Розглянуто видання 
для дітей, випущені у Великобританії в першій третині XIX ст. і придбані 
М. С. Воронцовим для свого сина – Семена Михайловича, який продовжив 
бібліофільські традиції сім’ї, а також книги, подаровані родичами і друзями 
Воронцових у Великобританії.
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Аннотация
Статья посвящена книжному комплексу в составе Воронцовского фонда Науч-
ной библиотеки Одесского национального университета имени И. И. Мечни-
кова, представленному английской детской книгой. Рассмотрены издания для 
детей, выпущенные в Великобритании в первой трети XIX в. и приобретённые 
М. С. Воронцовым для своего сына – Семёна Михайловича, продолжившего 
библиофильские традиции семьи, а также книги, подаренные родственниками 
и друзьями Воронцовых в Великобритании.
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Ill. 9a. Forget me not; a Christmas, New Year’s and birthday present (London, 1839). The binding.

Ill. 9b. Forget me not; a Christmas, New Year’s and birthday present (London, 1839).  
Dedicatory inscription to S. M. Vorontsov.
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Ill. 10a-b. The Comic Almanack, for 1839… Publisher’s cover and title page.

Ill. 10c. The Comic Almanack, for 1839… Dedicatory inscription to S. M. Vorontsov.
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Ill. 10e. The Comic Almanack, for 1839… Engraving from the book.
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ВИДАННЯ З АСТРОНОМІЇ, НАДРУКОВАНІ В УКРАЇНІ У XVIII 
СТ.: ІСТОРИКО-КНИГОЗНАВЧИЙ АНАЛІЗ

Проаналізовано особливості розвитку природничо-наукового книгодрукування 
та формування репертуару видань з астрономії в Україні у ХVІІІ ст.; досліджено 
жанрово-типологічний і тематичний склад зазначених видань; охарактеризо-
вано їх функціональне призначення та особливості використання; з’ясовано 
значення праць з астрономії у поширенні наукових знань та просвітництві в 
Україні у ХVІІІ ст. При вивченні видань охарактеризовано їхній зміст, авторсь-VІІІ ст. При вивченні видань охарактеризовано їхній зміст, авторсь-ІІІ ст. При вивченні видань охарактеризовано їхній зміст, авторсь-
кий склад, поліграфічне оформлення, осередки створення.

Ключові слова: історія астрономії, історія книги, галузеве книгодрукуван-
ня, природничо-наукова книга, видання з астрономії, популяризація знань, 
ХVІІІ  ст., Україна.

У ХVІІІ ст. в Україні зростаючі потреби виробництва, розвиток науки, осві-
ти, культури стимулювали розширення сфери прикладних наук, які, у свою 
чергу, призводили до появи та диференціації нових галузей знань. З другої по-
ловини ХVІІІ ст. в Україні більш інтенсивно відбувалися процеси відокремлен-
ня природничих наук від філософії, астрономії від астрології, хімії від алхімії, 
географії від космографії, незважаючи на те, що середньовічні традиції були 
ще досить тривкими, про що свідчать назви деяких творів та термінологія, яка 
використовувалась в природничо-наукових працях. 

Розвиток технологій призводив до необхідності підготовки певних фахівців, 
що, в свою чергу, вимагало відповідного використання природничо-наукової та 
технічної літератури. Загальний розвиток культури зумовлював необхідність 
зростання освіченості населення, призводив до зрушень в освітній справі, до 
необхідності створення та використання навчальних посібників з природничих 
і технічних наук. У першій половині ХVІІІ ст. в Україні сформувалася суспіль-
на потреба в підготовці та виданні праць природничо-наукової тематики, кни-
годрукування яких розгорнулося, здебільшого, вже другій половині століття. 
Певним чином, зазначені видання, що друкувалися на теренах України, відби-
вали рівень розвитку наукових знань, професійних, навчальних та пізнаваль-
них потреб. Поява певного масиву природничо-наукових видань, нові особли-
вості та тенденції розвитку друкарства свідчать, що в Україні у другій половині 
XVIII ст. почало формуватися галузеве книгодрукування з ряду природничих 
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наук, зокрема з астрономії. Становлення галузевого книгодрукування, яке спо-
нукали до розвитку потреби повсякденного життя та прагнення до пізнання 
світу, відображає в специфічній формі ті зміни, що відбувалися у сферах мате-
ріальної та духовної культури, в залежності від динаміки процесів функціону-
вання економіки, техніки, науки, освіти, суспільно-політичних відносин. 

На сьогодні у вітчизняній науці ще недостатньо вивчено як розвиток ви-
дання праць з окремих галузей природничих наук, так і природничо-наукового 
книгодрукування в Україні у XVIII ст. в цілому. Зокрема, відсутні дослідження, 
де видання праць з астрономії в Україні у зазначений період було б окремим 
об’єктом вивчення. Не вивчалися також питання про значення книг з астроно-
мії у поширенні наукових знань в Україні у XVIII ст., про особливості їхнього 
функціонування у різних прошарках тогочасного суспільства. 

Метою запропонованої статті є виявлення та історико-книгознавча характе-
ристика видань, що за своїм функціональним призначенням поширювали на-
укові знання з астрономії та були надруковані в Україні у XVIII ст., вивчення 
тематичного репертуару зазначених видань, їх жанрово-типологічних ознак, 
визначення їхнього місця у розвитку галузевого книгодрукування. 

В Україні у ХVІІІ ст. розвиток науки, освіти й інших сфер духовно-практичної 
діяльності суспільства відбувався в умовах воєн та національного гноблення, 
релігійної боротьби, відсутності територіальної єдності та власної державнос-
ті. Певні регіони України мали свої особливості розвитку сфер освіти, науки та 
книгодрукування і залежали, здебільшого, від внутрішньої політики пануючих 
держав (в основному – Росії та Речі Посполитої). На початку ХVІІІ ст. на зем-VІІІ ст. на зем-ІІІ ст. на зем-
лях України як на Лівобережжі, так і на Правобережжі, склалися несприятливі 
умови для розвитку зазначених сфер суспільної діяльності. Також певна криза 
соціально-економічних відносин відбувалася у першій половині ХVІІІ ст. і в 
Галичині, що до 1772 р. перебувала під владою Речі Посполитої. 

За винятком декількох праць з природничих наук, що були надруковані на-
прикінці ХVІІІ ст. гражданським друком або кирилицею, більшість видань із 
зазначених галузей знань було опубліковано, здебільшого, польською та ла-
тинською мовами на Правобережжі та в Галичині, де у даному столітті було 
засновано 28 нових друкарень, які працювали в той чи інший період часу, з 
яких 16 – друкували праці природничо-наукової тематики [32, c. 33-34]. З усіх 
регіонів тільки у Києві та Львові склалися свої певні наукові й видавничі тра-
диції, сформувалися своєрідні науково-освітні та культурні осередки. Книго-
друкування та розповсюдження книг було тут більш значним і постійним, і 
мало більший вплив на населення, ніж на інших землях України, де друкарні 
час від часу або зазнавали утисків, або залежали від бажань тієї чи іншої ви-
сокопоставленої або заможної особи й існували, як правило, досить недовго. 
Так, наприклад, у Києві було надруковано одне з перших в Україні у ХVІІІ  ст. 
видань, де пропонувалися відомості з астрономії – латиномовні «Тези із за-
гальної філософії…» («Theses ex universa philosophia…») (Київ, 1708) у вигляді 
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плакату [22, c.  590]. Тези відображають матеріали диспуту, влаштованого на 
честь І. Мазепи (1639-1709), за основними розділами філософії – з логіки, фі-
зики, метафізики та етики. Вони були підготовлені Феофаном Прокоповичем 
(1675-1736) і його учнями. Опубліковані тези, у певній мірі, відповідають окре-
мим розділам курсу філософії, що читав Ф. Прокопович у Києво-Могилянській 
академії [27]. У виданні 1708 р. було запропоновано 33 тези, з яких із загальної 
фізики було 20 тез, з етики – сім, з логіки та метафізики – по три тези з кожної. 
Отже, найбільшу увагу зосереджено на питаннях з фізики, серед яких виділе-
но чотири групи, три з яких стосуються й астрономії, а саме: «Про світ» (одна 
теза), «Про небеса» (сім тез) та «Про Метеори (п’ять тез). У даних тезах розх-
глядались питання про нерівномірний рух Місяця, його поверхню та фази; про 
походження метеорів та ін. [22, c. 547]. У 1738 р. друкарнею Києво-Печерської 
лаври було надруковано ще одне видання, що пропонувало низку тез із загаль-
ної філософії – «Theses philosophicae» (К., 1738). Проте, значна частина книж-
кової продукції з гуманітарних і природничих наук друкувалась у Львові – од-
ному з головних культурно-наукових центрів України ХVІІ-ХVІІІ ст. Тут ще у 
середині ХVІІ ст. було надруковано три перші в Україні природничо-наукові 
видання. Саме у Львові у ХVІІІ ст. було надруковано 2/3 природничо-наукових 
видань польською, латинською, німецькою та іншими мовами, майже із пів-
тори сотні друків даної тематики, що були опубліковані протягом століття [32, 
с. 32-33]. 

За ґрунтовною працею Я. Запаска та Я. Ісаєвича «Пам’ятки книжкового 
мистецтва: Каталог стародруків, виданих на Україні» (Львів, 1984) дізнаємося, 
що в Україні у ХVІІІ cт. було надруковано лише декілька видань з астрономії, 
зокрема «Таблиці сходу і заходу сонця на кожний день року для заведення го-
динників та для майстрів годинників призначені» («Tabula wschodu y zachodu 
slonca kazdego dnia na caly rok, do nakrecania zegarow e zegarkow sluzaca») (По- kazdego dnia na caly rok, do nakrecania zegarow e zegarkow sluzaca») (По-kazdego dnia na caly rok, do nakrecania zegarow e zegarkow sluzaca») (По- dnia na caly rok, do nakrecania zegarow e zegarkow sluzaca») (По-dnia na caly rok, do nakrecania zegarow e zegarkow sluzaca») (По- na caly rok, do nakrecania zegarow e zegarkow sluzaca») (По-na caly rok, do nakrecania zegarow e zegarkow sluzaca») (По- caly rok, do nakrecania zegarow e zegarkow sluzaca») (По-caly rok, do nakrecania zegarow e zegarkow sluzaca») (По- rok, do nakrecania zegarow e zegarkow sluzaca») (По-rok, do nakrecania zegarow e zegarkow sluzaca») (По-, do nakrecania zegarow e zegarkow sluzaca») (По-do nakrecania zegarow e zegarkow sluzaca») (По- nakrecania zegarow e zegarkow sluzaca») (По-nakrecania zegarow e zegarkow sluzaca») (По- zegarow e zegarkow sluzaca») (По-zegarow e zegarkow sluzaca») (По- e zegarkow sluzaca») (По-e zegarkow sluzaca») (По- zegarkow sluzaca») (По-zegarkow sluzaca») (По- sluzaca») (По-sluzaca») (По-») (По-
чаїв, 1757), «Про різні способи руху Землі і систему взагалі» («De motu telluris 
variorum priopriumque systema») Юзефа Яблоновського (Львів, друкарня Львів- priopriumque systema») Юзефа Яблоновського (Львів, друкарня Львів-priopriumque systema») Юзефа Яблоновського (Львів, друкарня Львів- systema») Юзефа Яблоновського (Львів, друкарня Львів-systema») Юзефа Яблоновського (Львів, друкарня Львів-») Юзефа Яблоновського (Львів, друкарня Львів-
ського колегіуму єзуїтів, 1760), «Короткі зібрання цікавих стверджень про речі 
цього дивного світу…» («Krótkie zebranie zarzutów ciekawych rzeczach tego 
świata…») Йозефа Іваницького (Бердичів, 1777), «Таблицы полуденных скло-
нений Солнца и видов Луны на 1801, 1802, 1803 и 1804 годы, сочиненные на 
гранический меридиан по истинному времени юлианского счисления или ста-
рого стиля» (Миколаїв: др. Чорномор. штурман. училища. 1800) та деякі інші 
[13, c. 114]. Проте, відомості з астрономії, внаслідок синкретичності пізнання і 
знань того часу, подавались також у працях з інших наук. Так, у праці «Розмова 
про філософію…» («Rozmowa o fi lozofi i…») М. Дружбацького, що була надру-Rozmowa o fi lozofi i…») М. Дружбацького, що була надру- o fi lozofi i…») М. Дружбацького, що була надру-o fi lozofi i…») М. Дружбацького, що була надру- fi lozofi i…») М. Дружбацького, що була надру-filozofii…») М. Дружбацького, що була надру-…») М. Дружбацького, що була надру-
кована польською мовою у Львові у 1746 р. і відстоювала ідеї Аристотеля, були 
відомості про систему М. Коперника (1473-1543), про будову і рух Землі, що не 
відповідали церковним догматам та положенням про Всесвіт із Біблії. Праця 
М. Дружбацького, обсягом приблизно 50 сторінок, була видана у вигляді тез 
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навчального курсу, що читався у Львівській академії. Насправді ж її написав 
єзуїт Ян Ковальський (1711-1789) та оголосив під іменем свого учня [1, s. 121]. 

Поширенню відомостей з астрономії та розповсюдженню ідей Коперника 
серед загалу освіченого населення сприяла енциклопедична праця Бенедикта 
Хмельовського (1700-1763) «Нові Афіни або Академія всяких наук повна…» 
(«Nowe Ateny albo Akademia wszelkiej sciencji pełna…»), що була надрукована 
польською мовою у Львові (1-е видання 1745-1746 у двох томах; 2-е видання 
1754-1756 у чотирьох томах). Б. Хмельовський закінчив Львівський єзуїтський 
колегіум, а потім Львівську духовну семінарію, по закінченні якої вчителю-
вав у Яблоновських (навчав сина Ю. Яблоновського). У 1725 р. Б. Хмельов-
ський став ксьондзом, отримавши парафію на Люблянщині, а у 1761 р. був 
каноніком Київської церковної кафедри [5, s. 84]. У зазначеній енциклопедії 
автор, відповідно до певних розділів, зібрав інформацію з різних галузей зна-
ння: теології, астрономії, астрології, географії, історії, політики, математики, 
зоології, ботаніки, мінералогії та ін. Під час роботи над підготовкою «Нових 
Афін» Б. Хмельовський використав праці більше ста авторів. Кожний том за-
значеного видання був значним за обсягом (більше 800 сторінок) і мав числен-
ні книжкові прикраси [2]. Перше видання праці Б. Хмельовського було над-
руковано у друкарні П. Гольчевського у Львові і визначалося більш біднішим 
поліграфічним виконанням, ніж послідуюче видання «Нових Афін» у друкарні 
Львівського єзуїтського колегіуму, яка була однією з найпотужніших друкарень 
України у ХVІІ-ХVІІІ ст., діяльність якої тривала більше 130 років (1642-1773). 
У 1758  р., повторно після 1661 р., король Речі Посполитої підтвердив і надав 
Львівській колегії статус академії і тому на титулі послідуючих видань було 
іноді надруковано «Друкарня академії». У друкарні Львівського єзуїтського ко-
легіуму поступово сформувалася певна традиція друкування публічних висту-
пів вчених-викладачів, результатів їх досліджень, зокрема дисертацій (у зна-
ченні – повідомлення, доповідь, результат роздумів, наукова праця в цілому). 
Окрім того, єзуїти охоче друкували різноманітні навчальні видання, зокрема 
у 1747 р. була надрукована латинською мовою навчальна програма «Загальне 
пізнання землі і небосхилу на протязі двохрічного курсу... в шкільному палаці 
Львівської колегії братства Іїсуса... публічно продемонстроване...» («Universa 
Mathesis Terrae Caeliq[ue] Considerationi Duorum Annorum Cursu Impensa … in 
Scholis Palatinis Collegii Leopoliensis Societatis Jesu Publicis demonstrationibus 
exposita…»), що включала розділи з арифметики, геометрії, тригонометрії, 
гідростатики, хронометрії, піротехніки, архітектури, оптики, астрономії, гео-
графії; у 1759 р. – «Питання академічні для вдосконалення навичок з геогра-
фії, а саме до першої її частини, тобто стосовно розуміння сфер географії, які 
викладають в Львівському колегіумі … для відповіді запропоновані» («Pyta-Pyta-
nia Akademiczne do doskonaley Umiejetnosci z Geografi i a mianowicie do pier- Akademiczne do doskonaley Umiejetnosci z Geografi i a mianowicie do pier-Akademiczne do doskonaley Umiejetnosci z Geografi i a mianowicie do pier- do doskonaley Umiejetnosci z Geografi i a mianowicie do pier-do doskonaley Umiejetnosci z Geografi i a mianowicie do pier- doskonaley Umiejetnosci z Geografi i a mianowicie do pier-doskonaley Umiejetnosci z Geografi i a mianowicie do pier- Umiejetnosci z Geografi i a mianowicie do pier-Umiejetnosci z Geografi i a mianowicie do pier- z Geografi i a mianowicie do pier-z Geografi i a mianowicie do pier- Geografi i a mianowicie do pier-Geografii a mianowicie do pier- a mianowicie do pier-a mianowicie do pier- mianowicie do pier-mianowicie do pier- do pier-do pier- pier-pier-
wszey iey czesci to jest do wyrozumienia sfer Geograficznych stosowane JWW 
Panom Kawalerom w Collegium Nobilium Lwowskim … do odpowiedzi podane»); 
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у 1762  р. – «Питання з географії і геометрії» («Pytania z Geografi i i Geomet-Pytania z Geografi i i Geomet- z Geografi i i Geomet-z Geografi i i Geomet- Geografi i i Geomet-Geografii i Geomet- i Geomet-i Geomet- Geomet-Geomet-
rii…») – також польською мовою; у 1773 р. латиною – «Повідомлення з оптики 
небесної механіки і астрономії після двохрічних дослідів в лабораторіях та офі-
ційних постійних занять астрономією...» («Dissertationes ex optica aeromctria, 
mechanica et astronomia ipso Studij Biennalis decursu ab auditoribus Matheseos 
publice habita... Mensę April[is]...») та ін. Як правило, обсяг зазначених видань 
не перевищував 10-20 сторінок [13]. У більшості із зазначених видань пропо-
нувалися певні відомості з курсу астрономії, який був обов’язковою складовою 
частиною навчальної програми єзуїтів.

Повертаючись до аналізу «Нових Афін» Б. Хмельовського, слід зазначити, 
що багатотомна енциклопедична робота автора була, здебільшого, компіляцією 
з різних стародавніх книг, за що вже тоді була осміяна критикою як застаріла 
праця «темного Середньовіччя», насичена різноманітними забобонами і арха-
їчними уявленнями про явища природи, складена досить безсистемно, без чіт-
ких окремих розділів. Б. Хмельовський був звинувачений у плагіаті, численних 
помилках та у запозиченні недостовірних фактів, про що іноді кажуть і сьогод-
ні. Проте, «Нові Афіни» розкривають рівень наукових знань, поглядів, уявлень, 
ментальності людей тієї епохи. До того ж, автор подавав часто сенсаційний, 
анекдотичний матеріал заради того, щоб привернути більше увагу сучасників 
і спонукати читачів до вивчення наук, розширення та поглиблення їхніх інте-
ресів. Публікація «Нових Афін» Б. Хмельовського, у цілому, відповідала зрос-
таючим потребам суспільства в подібній літературі [5, s. 84]. У книгодрукуван-s. 84]. У книгодрукуван-. 84]. У книгодрукуван-
ні ХVІІІ ст. зазначена праця Б. Хмельовського займає значне і важливе місце, 
оскільки була першим виданням на теренах України своєрідної універсальної 
енциклопедії. Віддаючи данину критиці, автор намагався неупереджено пода-
вати відомості про явища природи, події і факти з різних галузей людської ді-
яльності, а також супроводжувати статті критичними зауваженнями. Зокрема, 
у першому томі «Нових Афін» Б. Хмельовський зазначав про позитивні сторо-
ни системи Коперника [1, s. 218]. 

Проте, першою опублікованою книгою в Україні, де відкрито захищала-
ся теорія Коперника, була праця, надрукована латинською мовою у 1760 р. в 
друкарні Львівського єзуїтського колегіуму «Про різні способи руху Землі і 
систему взагалі» («De motu telluris variorum priopriumque systema») польського 
магната-просвітника Юзефа Яблоновського (1711-1777) (перевидання у Гдан-
ську і Римі у 1763 р.). Однак, зібравши чимало фактів, що свідчили про рух 
Землі, автор не зважився йти всупереч прийнятим Церквою уявленням, а тому 
називав вчення Коперника «гіпотезою» [20, c. 399]. У присвяті до свого ви-c. 399]. У присвяті до свого ви-. 399]. У присвяті до свого ви-
дання Ю. Яблоновський намагався викликати прихильність Папи римського 
щодо вилучення головної праці Коперника з числа заборонених (у 1616 р.) Ва-
тиканом книг, що було на той час досить сміливо, але й настільки ж марно [4, 
s. 269]. У 1774 р. у Ліпську Ю. Яблоновський започаткував наукове товари-. 269]. У 1774 р. у Ліпську Ю. Яблоновський започаткував наукове товари-
ство – установу для підтримки розвитку науки, що проіснувала аж до початку 
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ХХ ст. Сприяючи просвітництву українського народу, видатний вчений і автор 
декількох праць з астрономії, що виходили як на теренах України, так і у «Ве-
ликій Польщі», організовував вчені змагання з математики, а також зустрічі з 
талановитими вченими, викладачами, бібліофілами того часу. Часто зустрічі 
відбувалися в одному з його маєтків на Волині – у Ляхівцях, де Ю. Яблонов-
ський мав бібліотеку (більше 3200 книг з історії, теології, географії, філософії, 
математики, медицини, астрономії), якою вчений-просвітник не тільки сам ак-
тивно користувався під час роботи над власними працями, а й надавав можли-
вість користуватися іншим діячам освіти та науки [8, s. 351]. Його бібліотека 
слугувала своєрідним духовним пристанищем для таких діячів як М. Догель, 
Й. Яноцький та ін. 

Про систему Коперника, вчення Ньютона, Кеплера та про інші відомості з 
астрономії повідомляв єзуїт Людвік Гошовський у своєму підручнику, складе-
ному на основі курсу лекцій, які автор читав у Львівській єзуїтській академії, 
що називався «Стислий огляд з нової філософії...» («Synopsis philosophiae recen-Synopsis philosophiae recen- philosophiae recen-philosophiae recen- recen-recen-
tioris…»), який був виданий латинською мовою у Львові в друкарні єзуїтської 
академії у 1766 р. [1, s. 127]. Людвік Гошовський (1732-1802) був професором 
кафедри математики й астрономії, відкритої у 1771 р. у Львівській єзуїтській 
академії, яка мала статус університету, а також префектом її бібліотеки. Ймо-
вірно, він також був спостерігачем у Львівській обсерваторії єзуїтів на початку 
70-х рр. XVIII ст., яка існувала приблизно з другої половини 60-х рр. Питання 
з астрономії розкривалися також у численних публічних диспутах та в «тезах», 
що публічно захищались випускниками Львівської єзуїтської академії. Так, на-
приклад, в тезах випускників Львівської єзуїтської академії «Повідомлення з 
оптики небесної механіки і астрономії...» («Dissertationes ex optica aeromctria, 
mechanica et astronomia…»), що були надруковані у 1773 р., про систему Копер-
ника розповідалося як про найкращу, яка більш простіше пояснює всі небес-
ні явища. Цікаво, що в тезах, які називалися «Основні положення з загальної 
філософії...» («Propositiones ex Universa Philosophia... Expositae In Universitate 
Leopoliensi S. J. ») (Львів, 1773) відомості з астрономії було запропоновано 
вже без посилань на Біблію [1, s. 127-132]. Певне коло відомостей з астрономії 
було опубліковано в друкарні Трійці у тезах публічної дискусії, що відбулася 
у 1783 р. в одній із шкіл василіян у Львові, під назвою «Предмет публічного 
диспута з богослов’я, риторики, поезії, граматичних правил, латинської мови, 
природного права, арифметики, алгебри, геометрії, загальної географії, політи-
ки і астрономії…» («Materia certaminis publicae ex doctrina christiana, rhetorica, 
poesi, institutionibus gramatices, lingua Latina, lege naturali, arithmetica, algebra, 
geometria, geographia universali, politica et astronomia…») (Львів, 1783). Отже, 
з другої пол. ХVІІІ cт. в Україні, з поширенням відомостей з астрономії, ідеї 
геліоцентризму почали все більше завойовувати прихильників серед діячів на-
уки, навіть серед викладачів єзуїтських і піарських шкіл. 
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Ідеї Коперника і Ньютона найбільше поширювалися в навчальних закладах, 
де їх з кафедри викладали студентам колегіумів та академій і які далі розповсю-
джувалися в численних рукописах. Так, наприклад, в анонімному курсі філосо-
фії 1771-1772 рр. (можливо, з Володимирського колегіуму) був докладний опис 
систем Птолемея, Тихо Браге, Коперника з використанням малюнків орбіт пла-
нет та зображень різних фізичних приладів [15, c. 33]. У Любарському колегіу-c. 33]. У Любарському колегіу-. 33]. У Любарському колегіу-
мі (на Житомирщині) Венедикт Холевчинський у своєму філософському курсі, 
що називався «Книга четвертої філософії, що містить у собі часткову фізику» 
1758 р., розкривав основи космографії та подавав багато різних відомостей з 
астрономії [15, c. 34]. 

У ХVІІІ ст. праці з натурфілософії, яку викладали в курсі філософії поряд 
з логікою та метафізикою, як правило, мали відомості з багатьох природни-
чих наук. Натурфілософія в той час ототожнювалась з фізикою, а в межах 
останньої подавали відомості не тільки з природничих і математичних наук, 
а іноді і з медицини, ветеринарії, техніки та ін. Тобто видання, що пропону-
вали повний курс філософії подавали також відомості і з природничих наук, 
у тому числі з астрономії. Зокрема, певні відомості з астрономії мала праця 
Луки Сульжинського «Основні положення з загальної філософії, представлені 
під час звичайного диспуту в монастирі василіян... публічно захищені мона-
хом Л.  Сульжинським... в присутності ієромонаха василіян, дійсного профе-
сора філософії Л. Повшинського у липні 1775 р.» («Propositiones Ex universa 
Philosophia Disceptationibus solitis in Monasterio Luceoriensi Ordinis S. Basilii 
Magni ad Aedes S. Crucis expositae. Defendentur publice a R. F. Luca Sulżyński 
Monacho, Praeside A. R. Leone Powszyński Hieromonacho Basiliano, actuali 
Philosophiae Professor»), що була надрукована латиною у 1775 р. у Почаєві у ви-
гляді тез з логіки, психології, фізики та космології [13, c. 33]. Всього в Україні 
у ХVІІІ  ст. було надруковано 14 видань з фізики та 18 – з математики, деякі з 
яких також подавали відомості з астрономії, наприклад такі як: «Загальне мате-
матичне пізнання. Небесні світила. Міркування на протязі двохлітнього курсу 
для користі Польської держави» («Universa mathesis. Terrae Caeliq[ue]; Consider-Universa mathesis. Terrae Caeliq[ue]; Consider- mathesis. Terrae Caeliq[ue]; Consider-mathesis. Terrae Caeliq[ue]; Consider-. Terrae Caeliq[ue]; Consider-Terrae Caeliq[ue]; Consider- Caeliq[ue]; Consider-Caeliq[ue]; Consider-[ue]; Consider-ue]; Consider-]; Consider-Consider-
ationi Duorum Annorum cursu impensa ad utilitatem Reipublicae Polonae») (Львів, 
1749); «Повідомлення з оптики, аерометрії, механіки і астрономії після двох-
річних дослідів астрології в аудиторіях...» («Dissertationes ex optica, aerometria, 
mechanica et astronomia ipso Studij Biennalis decursu ab auditoribus Matheseos 
publice habita... Mense April[is]...») (Львів, 1773); «Дисертація з фізики про ви-e April[is]...») (Львів, 1773); «Дисертація з фізики про ви- April[is]...») (Львів, 1773); «Дисертація з фізики про ви-
соту атмосфери, що була визначена в астрономічній обсерваторії» («Dissertatio 
physica de altitudine athmospherae ex observationibus astronomicis determinata») 
(Львів, 1785) Ігнатія Мартиновича (1755-1795) та ін. [13]. За жанром, здебіль-
шого, це були наукові повідомлення («dissertationes»), тези та ін., надруковані, 
як правило, латинською мовою – міжнародною мовою науки тієї епохи. 

На науково-педагогічній ниві викладачів і вчених Львівського університе-
ту певним чином виділялася діяльність хорвата за національністю, професо-
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ра Гната (Ігнатія) Мартиновича (1755-1795), який займався фізикою, хімією, 
філософією, механікою, астрономією, історією, літературою, знав багато іно-
земних мов, цікавився «надприродними експериментами» [5, s. 405]. Деякий 
час І. Мартинович належав до Ордену францисканців. У 1782 р. він був запро-
шений до Львівського університету завідувачем кафедри експериментальної 
фізики і механіки. Через два роки він став деканом філософського факультету 
і читав лекції за власним підручником, що рідко кому вдавалось через суворий 
австрійський порядок. Він опублікував 15 наукових праць, з яких п’ять вийшло 
латинською мовою в друкарні Піллера у Львові у 1781-1786 рр. У своїх працях 
І. Мартинович широко використовував математичний апарат та подавав, зде-
більшого відомості з фізики та хімії. Видатний вчений-просвітник намагався 
охопити всі галузі фізики, отже і розділи з астрономії. У своїх дослідженнях 
І. Мартинович використовував астрономічні прилади та інструменти, про що 
свідчить його вищезгадана праця «Дисертація з фізики про висоту атмосфе-
ри, що була визначена в астрономічній обсерваторії» («Dissertatio physica de 
altitudine athmospherae ex observationibus astronomicis determinata») (Львів, 
1785). Під керівництвом І. Мартиновича також проводились численні досліди 
у Львівському університеті.

Відомості з астрономії також пропонувалися в практичних посібниках для 
розрахунку часу, які користувалися популярністю серед освічених верств насе-
лення та певних фахівців, наприклад, в таких як «Таблиці сходу і заходу сонця 
на кожний день року, призначених для заведення годинників та для майстрів 
годинників» («Tabula wschodu y zachodu slonca kazdego dnia na caly rok, do na-Tabula wschodu y zachodu slonca kazdego dnia na caly rok, do na- wschodu y zachodu slonca kazdego dnia na caly rok, do na-wschodu y zachodu slonca kazdego dnia na caly rok, do na- y zachodu slonca kazdego dnia na caly rok, do na-y zachodu slonca kazdego dnia na caly rok, do na- zachodu slonca kazdego dnia na caly rok, do na-zachodu slonca kazdego dnia na caly rok, do na- slonca kazdego dnia na caly rok, do na-slonca kazdego dnia na caly rok, do na- kazdego dnia na caly rok, do na-kazdego dnia na caly rok, do na- dnia na caly rok, do na-dnia na caly rok, do na- na caly rok, do na-na caly rok, do na- caly rok, do na-caly rok, do na- rok, do na-rok, do na-, do na-do na- na-na-
krecania zegarow e zegarkow sluzaca») (Почаїв, 1757) – невеликому за обсягом 
(14 сторінок) виданні польською мовою та «Таблицы полуденных склонений 
Солнца и видов Луны на 1801, 1802, 1803 и 1804 годы, сочиненных на грани-
ческий меридиан по истинному времени юлианского счисления или старого 
стиля» (Миколаїв, друкарня Чорноморського штурманського училища, 1800) 
гражданського друку. Друкарня Чорноморського адміралтейського правління 
у Миколаєві почала діяти з 1797 р., яку вже наступного року було передано 
штурманському училищу [19, с. 26–28; 28, с. 30–33]. На початку ХІХ ст. вона 
друкувала російською мовою навчальні посібники з математики, астрономії та 
інших наук. Наприкінці XVIII ст., урядові друкарні, що були засновані в цен-XVIII ст., урядові друкарні, що були засновані в цен- ст., урядові друкарні, що були засновані в цен-
тральних містах губерній, діяли при губернських канцеляріях або при Прика-
зах громадської опіки – установах, що керували освітою, благодійними закла-
дами тощо. Такі друкарні були засновані у Катеринославі та Харкові (у 1793), 
у Кам’янці на Поділлі (1798), у Києві (1799) [16, c. 294]. Головним завданням 
їх було розмноження оголошень, офіційних розпоряджень та листів, бланків 
паспортів, перепусток, посвідчень тощо. Російські книги гражданського дру-
ку були вже добре відомі на Лівобережній Україні, але особливого поширення 
вони набули з середини ХVІІІ ст. За часів Петра І друк природничо-наукової 
та технічної книги в Росії набув такого темпу розвитку, якого він потім довго 
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не мав. Надалі видання праць природничо-наукової тематики було складною 
справою, особливо це стосувалось видань, які подавали нові наукові ідеї. Так, 
наприклад, через цензурні обмеження у 1728 р. не дозволили друкувати працю 
академіка Деліля про рух Землі [18, c. 126]. 

У XVIII ст. на Лівобережній Україні, що була під владою російського царату, 
найпотужнішою була друкарня Києво-Печерської лаври. За розпорядженням 
Петра І з 1718 р. друкарня була повинна обмежуватися тільки передруком ста-
рих своїх церковних видань і лише тільки після московської цензури, що було 
оформлено постановами царського уряду 1720-х рр., внаслідок яких світську 
книгу на Лівобережній Україні майже ніхто не друкував. Тільки наприкінці 
XVIII ст., коли набуло розвитку гражданське книгодрукування, почали більш 
активніше видавати світські книги, зокрема праці природничо-наукової тема-
тики. Внаслідок вищезазначених постанов друкарня Києво-Печерської лаври 
поступово перетворювалась на філіал московської і петербурзької синодаль-
них друкарень. Проте, незважаючи на заборону, Лавра подекуди продовжувала 
друкувати і світські книги. Зокрема, майже кожен рік друкували календарі, де 
в той час часто подавали відомості з астрономії. Так, у 1726 р. був надрукова-
ний «Календарь, или месяцеслов на лето Р.Х. 1727, указующий течение Луны 
в зодиаках с градусами, месячная рождения, полный месяц, четверти с про-
гностиками. Такожде затмения солнечная и прочая прогностики, с табели вос-
хода и захода Солнца приложеним» [26, c. 112]. Слід зазначити, що у XVIII  ст. 
природничо-наукові знання, зокрема з астрономії, поширювалися не тільки за-
собами суто наукових творів, а й через інші різновиди видань, одним із яких  
були календарі. Звичайно, календарі на тлі всіх видань, що поширювали відо-
мості з астрономії, були найбільш популярними як серед друкарів, так і серед 
читачів [31, с. 93-101]. 

Видання календарів у Російській імперії протягом всього століття при-
вертало пильну увагу влади та урядових установ, які час від часу видавали 
постанови, що забороняли або обмежували друкування «месяцесловов и про-
гностиков». Так, наприклад, 26 грудня 1738 р. з Кабінету імператриці Анни 
Іоанівни генерал-аншефу, правителю Малоросії у 1738-1740 рр. О.І. Румян-
цеву (1677-1749) був оголошений указ про заборону ввезення польських ка-
лендарів і їхнього використання на землях Лівобережної України. Приводом 
до цього були львівські видання «Календаря польського і руського на рік 
1739» («Kalendarz polski y ruski na rok 1739») Франтішка Нєвєського (Львів, 
др. П.  Гольчевського, 1738) та календаря невідомого автора (в указі не вказа-
но його прізвище), які в кількості 150 примірників кожного привіз продавати 
у Києві «львовский мещанин». У Петербурзі, після ознайомлення зі змістом 
зазначених календарів, було наказано спалювати всі польські календарі, зокре-
ма львівського друку, які будуть привозити на територію Російської імперії, 
«понеже в тех обоих календарях, по рассмотрению здесь находятся в прогнос-
тиках о Нашей Империи, а особливо о Украйне некоторые зловымышленные 
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и непристойные пассажи, чем нерассудительно народ может легко придти в 
какой соблазн и сумнение […]; а вместо тех польських календарей могут в 
Киеве и во всей Украйне употреблять российские клендари, которые издают-ые издают-
ся в печати здесь в Академии наук» [24, c. 680]. З другої половини XVIII ст. 
все більше уваги звертали на зміст статей, які були розміщені у календарях 
та суворо піддавали їх цензурі. Навіть наприкінці століття, коли авторитет ка-
лендарів почав вже падати, російський імператор іноді брав особисту участь у 
затвердженні змісту календаря. Статті в календарях, за традицією, що склалася 
за часів Петра І, проходили цензуру спочатку в Академічній канцелярії, потім 
у президента Академії наук, далі у Синоді і в Сенаті [23, c. 45-46]. 

Києво-Печерська лавра більшість своїх календарів надрукувала в першій 
половині XVIII ст. Перший з них – «Календарь или месяцеслов христіан-XVIII ст. Перший з них – «Календарь или месяцеслов христіан- ст. Перший з них – «Календарь или месяцеслов христіан-
ский… на лето 1714» був надрукований 1713 р. обсягом 16 стор. Титул цьо-
го видання було прикрашено заставкою та рамкою. В зазначеному календарі, 
окрім різних матеріалів історичного змісту, були невеликі статті з астрономії, 
як, наприклад, «О затменіях сего году 1714» [17]. За зразком цього видання 
до середини XVIII  ст. друкувалися й інші календарі друкарні Лаври під на-XVIII  ст. друкувалися й інші календарі друкарні Лаври під на-  ст. друкувалися й інші календарі друкарні Лаври під на-
звами «Календарь или месяцослов…» або «Календарь на … год». У більшості 
з цих календарів, як правило, були присутні відомості з астрології, астрономії 
та ін. У 1713-1755  рр. в друкарні Києво-Печерської лаври було надруковано 
понад 20 видань календарів, де відомості з астрономії та інших природничих 
наук, ще несли певний тягар «релігійного навантаження» та пильної цензури 
церкви, яка уважно перевіряла весь матеріал, що виходив друком, і публікувала 
тільки те, що не заперечувало положенням вчення Біблії та встановленим пра-
вославним канонам. Відомості з природничих наук, зокрема з астрономії, про-
понувалися так, щоб не було протиріч з релігійними уявленнями того часу. До 
того ж, основна частина календарів Києво-Печерської лаври була надрукована 
в першій половині XVIII ст., коли позиції церкви були ще досить міцні. Окрім 
друкарні Києво-Печерської лаври на Лівобережній Україні, календарі друкува-
ли Чернігівська друкарня та гражданська друкарня в Харкові.

На Правобережжі та Галичині наприкінці XVII – у перш. пол. XVIII ст. були 
популярними календарі, складені професором Станіславом Нєвєським, який 
викладав у Замойській академії (місто поблизу Львова (нині – територія Поль-
щі)) математику і фізику. Окрім викладацької діяльності він керував ще й дру-
карнею академії і з 1674 р. почав майже регулярно видавати календарі. Потім 
його справу зі складання календарів продовжив його онук Франтішек Нєвєсь-
кий, який був професором, доктором філософії Замойської академії, де викла-
дав астрономію, математику та геометрію. Його календарі називалися спочатку 
«Римський і руський календар на рік» («Rymski у ruski kalendarz na rok...»), 
а потім «Календар польський і руський на рік…» («Kalendarz polski у ruski... 
na rok...»), які несистематично друкували польською мовою в 1710-1742  рр. 
спочатку в друкарні Трійці, а потім у друкарні Павла Гольчевського у Льво-
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ві. У «Римському і руському календарі на 1711 р.» («Rymski у ruski kalendarz 
na rok 1711»), який був виданий у друкарні Замойської академії і який нині 
зберігається у відділі стародруків та рідкісних видань Національної бібліоте-
ки України ім. В. І. Вернадського (НБУВ), окрім звичайних, «календарних», 
відомостей, був ще й астрологічний прогностик [6]. За каталогом стародру-
ків Я.  Запаско та Я. Ісаєвича дізнаємося, що у XVIII ст. всього було видано 
15 календарів Нєвєського, обсяг яких не перевищував 30 сторінок [13, c. 112]. 
Відомості з астрономії у зазначених календарях мали характер невеликих пові-
домлень. Наприклад, у «Календарі польському і руському на рік 1738» («Kalen-
darz polski y ruski na rok 1738») Ф. Нєвєського, що був надрукований у друкарні 
П. Гольчевського у 1738 р., була коротка стаття про метеорити [10, s. 361]. 

З другої половини ХVІІІ ст. як в Росії, так і в Речі Посполитій розвивалися 
науково-популярні періодичні видання, а також ті, що продовжувалися. Кален-
дарі поступово перетворювалися в довідково-розважальні видання з астро-
логічними прогнозами та практичними порадами, як, наприклад, у календарі 
Кшиштофа Гельвінга «Календар свят польських і руських на рік Господній 
1747 …» («Kalendarz swiat polskich y ruskich na rok panski 1747…»), що був над-
рукований в друкарні Львівського єзуїтського колегіума (Львів, 1747). У серед-
ині ХVІІІ ст. на Правобережній Україні були поширені календарі видавця, іс-
торика та теолога-єзуїта Франтішека Папроцького (1723-1790), що був родом із 
білоруської шляхти. З 1759 р. він видавав «Календар політичний» («Kalendarz 
polityczny») польською мовою в друкарні академії єзуїтів у Вільно, якою сам 
почав керувати з 1763 р. З 1764 р. вищезазначений календар виходить майже 
щорічно, де видавець подавав невеликі статті з історії, географії, астрономії, 
механіки, медицини, фізики, права та ін. Форма подачі змісту статей за жанром 
наближалася до науково-популярного викладу матеріалу [4, s. 285]. Проте ви-
дання Ф. Папроцького на Правобережній Україні не були такими популярними, 
як календарі доктора права і філософії, професора астрономії та математики За-
мойської академії Станіслава Дунчевського (1701-1767), обсягом майже 50  сто-
рінок. Окрім календарів, С. Дунчевський видав у Замості шість своїх наукових 
праць, зокрема: «Цікаве про комети» («Ciekawość o komecie roku pańskiego 
1744 z dalszą światła, obrotu i procedencji jego koniekturą, aż do skończenia apa-
rycji na horyzoncie zamojskim... obserwowanym, a dla ciekawych i strwożonych 
przyszłymi ewentami komety teraźniejszego, z koniekturą i prognostykiem natu-
ralnym bardziej dla konsolacji jak przestrogi do druku podana») (Замостя, 1744), 
«Друге пояснення проходження Венери через диск Сонця 6  червня 1761 року» 
(«Druga obserwacja o przejściu Wenery pod słońcem 6 czerwca 1761» (Замостя, 
1761») (з астрологічним прогностиком (1761)) та ін. Але славу і популярність 
С. Дунчевському принесли не наукові праці, а саме календарі, зокрема – «Ка-
лендар польський і руський на рік господній…» («Kalendarz polski y ruski na 
rok pański…»), що друкувався польською мовою протягом майже 50-ти років 
(навіть після смерті Дунчевського). Перший календар С. Дунчевського був над-
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рукований ще у 1725 р. у Кракові. З 1728 р. його календарі видавали в Замості, 
а з 1736 р. періодично друкували у Львові. С. Дунчевський готував календарі 
на кожний рік. Як правило, в більшості календарів автор подавав статті з гос-
подарства, астрономії, географії та з інших галузей наук у науково-популярній 
формі або у вигляді порад [25, c. 53]. Цікаво, що в деяких статтях з астрономії 
в окремих виданнях календарів пропагувалися ідеї системи світу Коперника. 
Наприклад, у «Новому календарі на 1749 р.» («Nowy kalendarz na rok 1749») 
(«Nowy kalendarz na rok…» друкувався у 1725-1776 рр.) С.  Дунчевський по-Nowy kalendarz na rok…» друкувався у 1725-1776 рр.) С.  Дунчевський по- kalendarz na rok…» друкувався у 1725-1776 рр.) С.  Дунчевський по-kalendarz na rok…» друкувався у 1725-1776 рр.) С.  Дунчевський по- na rok…» друкувався у 1725-1776 рр.) С.  Дунчевський по-na rok…» друкувався у 1725-1776 рр.) С.  Дунчевський по- rok…» друкувався у 1725-1776 рр.) С.  Дунчевський по-rok…» друкувався у 1725-1776 рр.) С.  Дунчевський по-…» друкувався у 1725-1776 рр.) С.  Дунчевський по-
містив свою статтю на захист вчення Коперника, у якій автор признався, що ке-
рується у своїй науковій роботі, здебільшого, саме геліоцентричною системою 
видатного польського астронома (Львів, 1748) [20, c. 379]. 

Серед календарів, що були надруковані на території України у XVIII ст., 
слід назвати почаєвське видання польською мовою «Календаря польського і 
руського…» («Kalendarz polski y ruski …») (Почаїв, 1775) Гімназія Левицького. 
Зазначений календар обсягом 60 сторінок у чверть аркуша цікавий тим, що 
пропонував астрономічні таблиці аж до 2006 р., а також – засоби обчислюван-
ня фаз Місяця та інші відомості з астрономії. Автор повідомляв читачам, що 
використовував таблиці та праці Коперника й Альфонса [13, c. 32].

В останню третину XVIII ст. в Україні найбільш потужною була друкар-XVIII ст. в Україні найбільш потужною була друкар- ст. в Україні найбільш потужною була друкар-
ня Антонія Піллера та його спадкоємців. Коли Галичина була приєднана до  
Австрії, А. Піллер у 1772 р. переїхав із Відня у Львів для забезпечення офі-
ційних видань німецькою мовою. Він став офіційним губернським і універ-
ситетським друкарем. Невдовзі конкуренції зі сторони Піллера не витримали 
потужні друкарні єзуїтів, францисканців і братства Святої Трійці. Відповідно 
у 1773, 1774 і 1786 рр. вони припинили свою діяльність. Крім офіційних ви-
дань, Піллери друкували підручники, наукові трактати, дисертації, календарі, 
періодичні видання, каталоги книгарень та ін. За 18 років діяльності Піллерів 
(до 1790 р.) було видано понад 110 видань [3, s. 178-183]. До ХІХ ст. Піллери 
надрукували більше 450 видань, з яких 50 – природничо-наукової тематики: 
підручники, дисертації, науково-популярні праці, періодичні та довідкові ви-
дання тощо [30, с. 42-49; 13, c. 112]. 

Календарі, що друкували Піллери, були різноманітними як за формою, 
так і за змістом пропонованого матеріалу, і мали відповідне функціональне і 
читацьке призначення. Відомості з астрономії знаходимо в їхньому «Новому 
календарі…» («Nowy kalendarz…»); «Новому польському і руському Львів-Nowy kalendarz…»); «Новому польському і руському Львів- kalendarz…»); «Новому польському і руському Львів-kalendarz…»); «Новому польському і руському Львів-…»); «Новому польському і руському Львів-
ському календарі» («Nowy Lwowski Kalendarz polski у ruski, na rok...») – 27 
видань і перевидань; «Новому календарику…» («Nowy kalendarze…»), яких 
було надруковано три видання обсягом 94 сторінок кожний; «Календарі міщан-
ському» («Kalendarz obywatelski») Ігнатія Красицького, що почав виходити з 
1794 р. у співробітництві з М. Гроллем та ін. У 1778-1799 рр. Йозеф-Йоганн 
Піллер (помер 1824 р.) щорічно видавав перший астрономічний календарь в 
Україні – «Альманах на рік після народження нашого Спасителя милостивого 
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і Спасителя Ісуса Христа…» німецькою мовою («Almanach auf das Jahr nach 
der gnadenreichen Geburt unseres Heilandes und Seligmachers Jesu-Christi...») об-об-
сягом приблизно 50 сторінок. Інформацію для даного календаря готував Франц 
Ксавер фон Цах (1754-1832) [12, c. 25-26]. Саме у Львові Цах розпочав кар’єру 
визначного астронома, який у 1787 р. в Зеебергу (Гота в Тюрингії) заснував 
найсучаснішу за оснащенням обсерваторію, видавав один із перших регуляр-
них астрономічних журналів – «Щомісячна кореспонденція» («Monatlische Co-Monatlische Co- Co-Co-
respodenz»). 

На сторінках зазначених календарів автори й упорядники подавали найріз-
номанітніші відомості науково-популярного та довідково-рекомендаційного 
характеру. Порівняно з виданнями інших друкарень, в календарях Піллерів 
пропонувалося відносно багато матеріалу саме з природничих наук. Примі-
ром, у «Новому календарі на рік 1775» («Nowy kalendarz na rok 1775») обсягом 
у 150 сторінок були відомості про нові винаходи, кругосвітні подорожі, а та-
кож різні хронологічні таблиці. Цей календар був невеликого формату – у 24-у 
частину аркуша. Найбільш розповсюдженим у Львові та його околицях був 
«Новий львівський календар польський і руський» («Nowy lwowski kalendarz 
polski у ruski, na rok... 1774 podług tuteyszego horyzontu pilnie wyrachowany») 
обсягом до 20 сторінок у чверть аркуша, в якому час від часу укладачі пропо-
нували короткі повідомлення про астрономічні та фізичні явища, відомості з 
географії, медицини та ін. Також А. Піллер приймав замовлення на друкування 
наукових праць, навчальних посібників вчених-викладачів колегіумів єзуїтів, 
піарів, тринітарів та ін. Так, наприклад, у 1780 р. в його друкарні було видано 
латинською мовою працю математика, астронома і філософа Руд’єра Йосифа 
Бошковича (Босковича Руджеро Джузеппе) (1711-1787) «Тригонометрія в не-
бесній механіці…» («Trigonometria sphaerica caelestis...»), що складалася з двох 
частин: перша (60 сторінок) – це курс з тригонометрії, друга (46 сторінок) – 
тези з філософії. Автор ще на початку свого навчання вступив до Ордену єзуї-
тів та написав багато наукових праць, зокрема п’ять томів «Твори з астрономії 
і оптики» («Opera pertinentia ad opticam et astronomiam»), виданих в Італії (Рим, 
1785), «Основи загальної математики» («Elementorium universae matheseos») в 
3-х тт. (Рим, 1754) та ін. [9, s. 219]. Бошкович запропонував варіант динамічно-s. 219]. Бошкович запропонував варіант динамічно-. 219]. Бошкович запропонував варіант динамічно-
го синтезу теорії Ньютона з поглядами Лейбніця. Його теорія не була зрозуміла 
і прийнята його сучасниками. Бошкович приділяв велике значення у своїх до-
слідженнях практичному характеру використання знань. Підсумком його ді-
яльності з вимірювання форми і розмірів Землі стало створення нової дисци-
пліни – геодезії. Застосовуючи астрономічні методи, він виміряв протяжність 
одного градуса по меридіану і показав, що форма Землі відмінна від еліпсоїда 
обертання (він запропонував термін геоїд, який використовується до цих пір). 
У 1736 р. у Римі Бошкович на десяти сторінках опублікував свою дисертацію 
«Про сонячні плями» («De maculis solaribus»), де визначив методи розрахун-De maculis solaribus»), де визначив методи розрахун- maculis solaribus»), де визначив методи розрахун-maculis solaribus»), де визначив методи розрахун- solaribus»), де визначив методи розрахун-solaribus»), де визначив методи розрахун-»), де визначив методи розрахун-
ків обертання Сонця за трьома спостереженнями однієї плями [34, c. 38-39]. 
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Окрім цього описав проходження Меркурія на фоні диску Сонця з допомо-
гою вирішення низки завдань сферичної тригонометрії «Побудова сферичної 
тригонометрії» («Trigonometricae sphericae constructio») (Рим, 1737), описав 
явище річної аберації зір, природу комет і методи визначення їх еліптичної 
орбіти (1749), взаємні збурення Юпітера і Сатурна (1756), існування планет 
навколо інших зір, радіоактивність та ін. Бошкович займався також вдоскона-
ленням об’єктивів телескопів, створенням оптичних інструментів. У 1739 р. 
він критично переглянув результати вимірювань довжини меридіана з метою 
визначення форми Землі. Головною з чисельних праць Бошковича була «Теорія 
природничої філософії, що приведена до єдиного закону сил, існуючих в при-
роді» («Theoria philosophiae naturalis reducta ad unicam legem virium in natura 
existentium») (Рим, 1758). 

Популярними як на правому, так і на лівому березі Дніпра були календа-
рі друкарні Бердичівського монастиря «босих кармелітів», яка видавала їх з 
1764  р. Наприкінці ХVІІІ ст. дані календарі часто перекладали і перевидавали 
інші друкарні на території України. Приміром, гражданська друкарня «Прика-
за общественного призренія» при Харківському духовному училищі, яка була 
заснована 1793 р., видала 1797 р., а наступного року перевидала «Месяцеслов 
…» обсягом 35 сторінок, який був перекладом з польської мови, зроблений 
А.  Прокоповичем з бердичівського видання, «доповнений притому хронологі-
єю і багатьма цікавими і в гуртожитку потрібними примітками, з показанням 
сходу і заходу сонця». Бердичівські календарі друкувалися всупереч постано-
вам Катерини ІІ (1729-1796), за якими Петербурзька Академія наук мала моно-
польне право на видання календарів у Росії. Вони були різноманітними як за 
поліграфічним оформленням, так і за змістом та обсягом. Перший календар, 
виданий 1764 р., називався «Календар бердичівський на рік 1764» («Kalendarz 
berdyczowski na rok 1764»). Потім календарі виходили під назвами «Календар 
політичний», «Календар для руських воєводств» («Kalendarz dla woiewodztw 
ruskich»), «Календар астрономічно-астрологічний…» («Kalendarz astronomicz-»), «Календар астрономічно-астрологічний…» («Kalendarz astronomicz-Kalendarz astronomicz- astronomicz-astronomicz-
no-astrologiczny…»), «Календар господарський…» («Kalendarz gospodarski...»), 
«Календар польський і руський» («Kalendarz polski i ruski...»), «Календар поль-Kalendarz polski i ruski...»), «Календар поль- polski i ruski...»), «Календар поль-polski i ruski...»), «Календар поль- i ruski...»), «Календар поль-i ruski...»), «Календар поль- ruski...»), «Календар поль-ruski...»), «Календар поль-...»), «Календар поль-
ський з додатком свят руських» («Kalendarz polski z przydatkiem świ�t ruskich 
na rok...»). Здебільшого їх друкували польською мовою обсягом від 10 до 100 
сторінок, форматом від чверті до 24-ої частини аркуша. Всього в Бердичеві 
було надруковано більше 20 видань цих календарів [13]. 

Видання календарів ставало, з комерційної точки зору, все більш вигідним, 
оскільки вони були досить популярними серед населення як в XVII, так і в 
XVIII ст., зокрема завдяки зростанню зацікавленості астрологією. Часто дру- ст., зокрема завдяки зростанню зацікавленості астрологією. Часто дру-
кування календарів викликало багато суперечок і навіть виникнення судових 
справ між друкарями. Право на привілеї їхнього видання було почесним, але 
видавців більше приваблювала, звісно, грошова сторона цієї справи. Незважа-
ючи на монопольні права певної друкарні, інші друкарі неофіційно перевида-
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вали календарі та інші популярні видання, у тому числі природничо-наукової 
тематики. Найбільший інтерес викликав «Календар господарський…» («Kal-
endarz gospodarski na rok...»), який у період 1787-1797 рр. було видано вісім 
разів та в якому подавали відомості «про обіг планет», схід і захід сонця та 
інші астрономічні явища. Зокрема, у «Календарі господарському на рік Гос-
подній 1795» («Kalendarz gospodarski na rok Panski 1795») (Бердичів, 1794) на 
другій сторінці було запропоновано різноманітні відомості з астрономії [6]. 
«Календар господарський», що друкували кармеліти, виходив двома мова-
ми: польською та російською, і наприкінці ХVІІІ ст. мав тираж у кілька тисяч 
примірників. Як і в багатьох календарях того часу, повідомлення з астроно-
мії, медицини, ветеринарії та господарства в бердичівських календарях мали 
рекомендаційно-практичний та довідковий характер. Як правило, більшість 
цих календарів обмежувалося поданням прогностиків. Бердичівські календа-
рі не мали таких статей науково-популярного характеру, як «дунчевські» або 
календарі друкарні Піллерів. Однак, вони були настільки популярними, що їх 
перекладали і перевидавали навіть у наступному столітті у Києві, Харкові та в 
інших містах України.

В друкарні монастиря бердичівських «босих кармелітів» у 1777 р. була 
також надрукована польською мовою праця Йозефа Іваницького «Короткі зі-
брання цікавих стверджень про речі цього дивного світу…» («Krótkie zebranie 
zarzutów ciekawych rzeczach tego świata…»), що представляла собою книгу не-
великого формату обсягом біля 200 сторінок, що подавала багато відомостей з 
астрономії у вигляді запитань та відповідей про людину, Землю, Всесвіт та ін. 
[13, c. 37].

Наприкінці ХVІІІ ст. друкарня Київської академії почала щорічно (з 1796  р.) 
видавати «Киевские месяцесловы», в підготовці яких брав участь видатний 
математик, учений-енциклопедист Іриней Фальковський (1762-1823), який з 
1788 р. почав читати в Академії лекції з математики в класі «чистої математи-
ки», де викладали стереометрію, тригонометрію, алгебру. З 1795 р. Фальков-
ський почав читати курс математики за власним підручником, рукопис якого 
він склав ще 1793 р. При створенні цього курсу І. Фальковський використав 
багато західноєвропейських джерел, зокрема такі праці, як: «Про армілярні 
сфери» («De sphaere armillarii»), «Елементи фізики» («Elementae phisicae»), 
«Короткий огляд природничої історії» («Compendium historiam naturalem») та 
ін. [11, c.  96]. Його курс «Сокращение смешанной математики» мав практичну 
спрямованість і складався з механіки, гідростатики, аерометрії, гідравліки, ді-
оптрики, географії, хронології, тригонометрії, піротехніки, архітектури, гно-
моніки, астрономії (найбільш опрацьованої частини курсу). Пізніше І. Фаль-
ковський підготував свої лекції до друку окремим виданням, що за змістом і 
формою викладу матеріалу наближалося до своєрідної математичної енцикло-
педії, яке на жаль не було опубліковано [33]. Студенти залюбки слухали лекції 
І. Фальковського, тому його курс «змішаної математики» був збільшений від 
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шести годин на тиждень [14, c. 132]. Окрім того, у Київській академії І. Фаль-
ковський відкрив фізико-математичний кабінет, в якому були земні й небесні 
глобуси, сфери М. Коперника, повітряний насос, електрична машина, теле-
скоп, астролябія, барометр та ін. При Київському Михайлівському Золотовер-
хому монастиреві Фальковський відкрив невелику обсерваторію. І. Фальков-
ський у своїх лекціях з астрономії викладав переваги кеплерівської теорії руху 
планет, описував видимий рух Сонця та залежні від нього явища, а також рух 
Місяця і пов’язані з ним затемнення; наводив відомості про комети та змінні 
зорі, розглядав питання, що стосувалися розмірів Землі та ін. [21, c. 626-628]. 
Короткі відомості про свої спостереження І. Фальковський друкував у «Киев-
ских месяцесловах» (К., 1798, 1799, 1800), що були обсягом до 50 сторінок та 
мали декоративні віньєтки і кінцівки. Окрім основного змісту, вони подава-
ли багато відомостей з астрономії, фізики та ін. Наприклад, часто пропонува-
лися відомості про положення Сонця і Місяця, про фази Місяця, затемнення 
Сонця тощо [29, c. 34]. До нашого часу залишилася ціла низка рукописних 
праць І. Фальковського та книг, які він переписував. В одному з його рукопис-
них збірників, де поряд з «Киевскими месяцесловами» на 1799 і 1800 рр., що 
були надруковані в друкарні Київської академії при Києво-Печерській лаврі, 
та «Составлением корня солнечных движений на 1801 год» (обчислювання 
зроблені викладачами і студентами Київської академії, де під кожним місяцем 
підписані імена двох укладачів), є переписані «Таблицы астрономические па-
рижские», «Таблицы логистических логарифмов», «Таблицы астрономичес-
кие Делагировы, изданные в Париже 1735 г.», «Таблицы астрономические, 
напечатанные в Санкт-Петербурге 1791 г. при второй части навигационных 
исследований г. Безу» та ін. [11, c. 95]. 

Видання з астрономії, як і деякі інші природничо-наукові видання, були, як 
правило, з присвятою, подякою певним особам, передмовою широкого змісту, 
а іноді мали коментарі. Як правило, вони мали розвинутий науково-довідковий 
апарат: покажчики термінів та осіб, списки літератури, примітки, словники, 
ілюстрації, таблиці, графіки та ін. Часто наукові праці починались з огляду лі-
тератури з того чи іншого питання, деякі видання з тематики подавали матері-
ал у формі катехізису чи переліку дефініцій і правил («геометричний метод»). 
Форма діалогів нерідко використовувалась у підручниках, навчальних посібни-
ках та ін. У наукових, навчальних, довідкових виданнях природничо-наукової 
тематики, зокрема з астрономії, знаходили певний відгук новітні досягнення 
західноєвропейської науки, які творчо перероблялися і служили основою для 
подальших самостійних пошуків. Звичайно, зазначені видання відповідали 
певному рівню суспільних запитів. Слід пам’ятати, що багато відомостей з 
астрономії у ХVІІ-ХVІІІ ст. мали праці з астрології, математики, фізики, гео-
графії в силу того, що природничо-наукові знання ще не набули сучасної дифе-
ренціації та існували у своєрідній єдності з елементами містики. Тематична та 
жанрово-типологічна синкретичність видань відбивала відповідний стан роз-
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витку науки, певну невизначеність цільового призначення. З розвитком вироб-
ництва, різних сфер освіти, науки та суспільно-практичної діяльності людей 
поступово відбувався і розвій самих видів, типів та жанрів видань.

В Україні, як і в країнах Західної Європи, розвиток та функціонування 
природничо-наукової книги відбувалися за одними і тими ж закономірностями, 
тільки на території України, внаслідок складних історичних умов, це відбува-
лося з певним відставанням. Спочатку використовували класичні наукові праці 
Античності і Середньовіччя та їх переклади, а потім вже з’являлися самостійні 
оригінальні книги оглядового і узагальнюючого характеру. У Західній Євро-
пі ще у ХVІ ст. почали формуватися різні жанри наукової книги, але видання 
протягом ще довгого часу характеризувалися певною жанрово-типологічною 
синкретичністю. Більше створювалось книг науково-популярного і навчально-
го характеру. На рубежі ХVІІ-ХVІІІ ст. в Україні формування наукових знань 
більше спиралося на книжкову традицію, ніж на спостереження за явищами 
природи та експеримент, хоча останні, особливо з другої половини ХVІІІ ст., 
все частіше використовувалися в науковій діяльності. 

Незважаючи на великий масив іноземних видань, що у великій кількості 
надходили з-за кордону і задовольняли (разом з рукописами) більшу частину 
наукових і читацьких потреб суспільства, поступово на землях України розви-
валося власне природничо-наукове книгодрукування, зокрема в галузі астро-
номії. Переклади праць із західноєвропейських мов знайомили читачів з пере-
довими досягненнями астрономії Західної Європи. Звичайно, наукова думка 
в Україні у своєму розвитку в галузі астрономії, здебільшого, спиралась на 
західноєвропейську природничо-наукову літературу і поступово, особливо з 
другої половини ХVІІІ ст., на досвід та експеримент. Окрім традиційних видів 
та жанрів видань з астрономії (трактатів, дисертацій, навчальних посібників 
тощо, які були розраховані, в першу чергу, на вчених, викладачів, студентів ви-
щих навчальних закладів), розвивалися, так би мовити, малі форми видань, що 
відображали і поширювали досягнення і знання з різних галузей науки. Роз-
виток малих форм друку та жанрів природничо-наукових праць (тези, окремі 
статті, повідомлення та ін.) був прискорений у середині XVIII ст. епохою Про-XVIII ст. епохою Про- ст. епохою Про-
світництва, яка спонукала видавців відповідно до вимог часу популяризувати 
наукові знання і доводити їх до освічених верств населення у формі не тільки 
навчальних чи наукових праць, а й у вигляді науково-популярних та довідко-
вих видань.

Формування навчальних видань в галузі астрономії залежало від діяльності 
учбових закладів і запитів процесів навчання та освіти. Наприкінці ХVІІІ cт. у 
навчальних посібниках вже намічувався перехід від простого опису змісту до 
подачі більш систематичного курсу певної галузі науки. Аналізуючи тематич-
ний репертуар видань з астрономії, надрукованих на території України у ХVІІІ 
cт., можна констатувати, що у виданнях розкривалися й освітлювалися акту-
альні для того часу проблеми та питання, які були поставлені розвитком зазна-
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ченої науки. Поява певної кількості видань з астрономії, що були надруковані 
на землях України, відбивала нові напрями використання і функціонування в 
суспільстві літератури з даної галузі науки. Більшість друків із запропонованої 
тематики відповідало характеру місцевих потреб, однак проблематика окре-
мих видань свідчила про те, що деякі з них виходили на міжнародний рівень 
розвитку науки. Отже, вітчизняне книгодрукування з астрономії з одного боку 
задовольняло суспільні потреби в даній літературі, з другого – частково відби-
вало рівень розвитку цієї науки в Україні. Окрім того, зазначені видання були 
своєрідним засобом спілкування між вченими та специфічною формою звіту 
про наукові досягнення. 
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Аннотация 
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У статті розглядаються питання електронної каталогізації документів та 
технологічні особливості редагування бібліографічних записів в електронно-
му каталозі. Висвітлено досвід каталогізаторів НБ ОНУ імені І. І. Мечникова 
з редагування бібліографічних записів та роботи з авторитетними файлами в 
АБІС Абсотек Юнікод.

Ключові слова: електронний каталог, Наукова бібліотека, бібліографічний за-
пис, авторитетні файли, тезаурус, редагування, інформаційний пошук, АБІС 
Абсотек Юнікод.

Постійне збільшення обсягу різноманітної інформації спричинило підви-
щення вимог користувачів до якості та оперативності бібліотечного обслугову-
вання, в тому числі до організації пошуку інформації.

Виконуючи основну інформаційно-пошукову функцію, електронний ката-
лог (ЕК) бібліотеки ВНЗ дозволяє не тільки швидко встановити наявність кон-
кретного документа в фондах бібліотеки, але й отримати доступ до інформа-
ційних ресурсів відповідно сформульованого пошукового запиту.

Для забезпечення інформаційної, пошукової та довідкової функцій необхід-
на постійна й безперервна робота з оптимізації ЕК. Тому сучасні дослідники 
загострюють увагу на здійсненні постійного контролю за якістю ЕК та його 
редагуванням.

Проблеми якості та розвитку ЕК, питання поліпшення інформаційного по-
шуку неодноразово розглядались в працях Г. В. Дзюби [4] та О. В. Єпіфанової 
[6]. Питання уніфікації та стандартизації, авторитетного контролю в електрон-
ній каталогізації досліджували І. Антоненко [1], В. Ю. Гаркавець [3], О. В. Ісає-
ва [8], С. Г. Коваленко [10], Я. Г. Юрченко [12] та ін. Досвід бібліотек з окремих 
питань редагування ЕК аналізувався та вивчався в працях Л. Л. Астапович [2], 
В. Ю. Гаркавець [3], М. І. Єрмілової [5] та З. М. Коваль [11]. 

Однак проблеми редагування бібліографічних записів (БЗ) в АБІС Абсотек 
Юнікод не розглядались.
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У зв’язку з цим метою даного дослідження є вивчення особливостей реда-
гування БЗ в ЕК, а також висвітлення досвіду роботи з редагування БЗ в АБІС 
Абсотек Юнікод каталогізаторів НБ ОНУ імені І. І. Мечникова. Приклади БЗ 
й авторитетних записів, що наводяться у статті, взято з баз даних ЕК бібліотек 
вищих навчальних закладів Одеської методичної зони.

На думку деяких фахівців (О. В. Єпіфанова [6] та ін.), основними показни-
ками якості ЕК є:

1. Високий рівень оперативності доступу до електронних записів в порів-
нянні з картковими каталогами;

2. Можливість необмежено копіювати ЕК;
3. Можливість віддаленого доступу до ЕК;
4. Оперативний пошук, повнота та релевантність інформації;
5. Висока швидкість обробки пошукового запиту (великий обсяг за корот-

кий час);
6. Наявність великої кількості точок доступу до інформації;
7. Стандартизація та уніфікація заповнення елементів БЗ.
Ефективність інформаційного пошуку в ЕК забезпечується в першу чергу 

дотриманням загальних правил і принципів електронної каталогізації доку-
ментів [9]. Серед яких:

· розширення пошукових можливостей ЕК за рахунок необмеженої кіль-
кості «точок доступу», що є обов’язковими елементами електронної ка-
талогізації;

· мінімум скорочень слів і словосполучень в електронному БЗ;
· наявність вертикальних і горизонтальних бібліографічних зв’язків.
Розширення пошукових можливостей ЕК за рахунок максимізації кількості 

«точок доступу» призводить до збільшення числа «обов’язкових елементів» в 
структурі електронного БЗ. Точками доступу в електронному БЗ є імена осіб, 
назви організацій, видавництв, назви серій, географічні назви, предмети та по-
дії, представлені в предметних рубриках та ключових словах [1, c. 10]. Точки 
доступу в електронній каталогізації виконують функції додаткових описів, що 
використовуються в традиційних каталогах. Якщо в традиційних каталогах до-
даткові описи складаються на другого та третього авторів, першого автора з 
чотирьох, першого упорядника або члена редакційної колегії, то в електронній 
каталогізації будь-який авторитетний запис (АЗ) автоматично стає точкою до-
ступу до електронного БЗ [2, c. 199]. Це пов’язано з тим, що в електронному 
середовищі обмеження на кількість додаткових описів втрачають актуальність. 
Наявність більшої кількості точок доступу сприяє формуванню більш якіс-
ного пошукового образу документа, адекватного відображення його змісту в 
інформаційно-пошуковій системі (ІПС) [3].

Таким чином, факультативні елементи (відомості, що стосуються назви; 
паралельна назва; подальші відомості про відповідальність тощо) стають 
обов’язковими елементами електронного БЗ, що відповідає інтересам корис-
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тувача. Користувача інформаційного ресурса цікавить не процес створення 
електронного БЗ, а можливість здійснення релевантного пошуку за наявними 
даними (автор, редактор, упорядник, колективний автор, видавництво, пред-
метна рубрика, місце видання тощо) в ЕК.

У зв’язку з вище зазначеним вертикальні та горизонтальні бібліографічні 
зв’язки стають в електронному середовищі не менш значущим компонентом, 
ніж структура та склад даних в електронному БЗ.

Під вертикальними бібліографічними зв’язками (іл. 1) розуміються ієрар-
хічні зв’язки між окремими БЗ багаторівневого опису: загальною частиною, 
основним документом як фізичною одиницею і складовою частиною докумен-
та (аналітичний БЗ) [2, c. 202].

Іл. 1. Вертикальні бібліографічні зв’язки.

Горизонтальні (неієрархічні) зв’язки (іл. 2), переважно, об’єднують БЗ од-
ного рівня (видання одного твору на різних мовах або носіях, додаток як окре-
ма фізична одиниця; відбитки, зібрані в штучний збірник або подібні докумен-
ти) [2, c. 202].

Як згадувалось раніше, стандартизація та уніфікація заповнення елементів 
БЗ є одним з показників якості ЕК та забезпечується авторитетним або нор-
мативним контролем. Авторитетний контроль включає операції авторитетної 
роботи, а також загальний контроль над точками доступу [13].

Результатом авторитетної роботи, що складається зі створення авторитетно-
го заголовка та записів його варіантів, а також фіксації зв'язків між ними є АЗ 
[1, c. 14].

Авторитетний заголовок є уніфікованою формою імені, предмета або назви, 
яка використовується як точка доступу до електронного БЗ [10]. 

Нижче наведено приклад АЗ (іл. 3), де авторитетний заголовок – Іларіон 
(митрополит). 
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Іл. 2. Горизонтальні бібліографічні зв’язки.

Крім прийнятого заголовка, в АЗ можуть бути включені варіантні форми за-
головків (Огієнко – мирське ім'я митрополита Іларіона), взаємозв'язки різних 
форм між собою (посилання «Див.»); примітки каталогізатора, відмітка про 
організацію, відповідальну за складання запису (актуально для корпоративної 
каталогізації) та інша додаткова інформація.

Іл. 3. Приклад авторитетного заголовка.

Сукупність АЗ створює авторитетний / нормативний файл (АФ) [3]. Гра-
мотно сформований АФ забезпечує ефективний інформаційний пошук, навіть 
якщо користувач не має необхідних знань і тому недостатньо чітко визначає 
свої інформаційні потреби.
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Підвищення ефективності та поліпшення якості пошукових можливостей 
ЕК досягається також постійним редагуванням БЗ і АФ.

Практика показує, що наявність редактора ЕК в бібліотеці необхідна, але 
при великому масиві інформації, що потребує редакції, однієї штатної одиниці 
недостатньо.

Так, в НБ ОНУ наповнення ЕК інформацією покладено в тій чи іншій мірі 
на всіх співробітників бібліотеки. Координацію дій суб'єктів каталогізації здій-
снює відділ наукової обробки документів та організації каталогів.

Окрім своєї основної роботи, співробітники відділу виконують функції ре-
дакторів ЕК. За кожним співробітником закріплено певні частини карткового 
каталогу, а також для кожного з них виділено ряд «букв» в АФ «Автори», га-
лузь знань в АФ «Предметні рубрики» або БЗ певних видів видань (періодичні 
видання) в ЕК.

Об'єктом редагування є АФ авторів (індивідуальних та колективних), видав-
ництв, міст, ключових слів та предметних рубрик, тобто довідково-пошуковий 
апарат ЕК (ДПА ЕК).

ДПА ЕК – система тезаурусів, що утворюється різними способами в про-
цесі введення інформації:

- автоматично створювані при формуванні БЗ тезауруси, що виконують 
роль пошукових таблиць (тезауруси предметних рубрик і ключових слів, 
серій, видавництв, колективних та індивідуальних авторів);

- словники нормативної та уніфікованої лексики, створені каталогізатора-
ми на допомогу власній роботі.

Так, співробітниками відділу наукової обробки документів та організації 
каталогів НБ ОНУ складено «Словник загальноприйнятих скорочень видав-
ництв», що значно спростило редакцію АФ «Видавництва» та дозволило уник-
нути розбіжностей при створенні нових АЗ. 

Процес редагування електронного БЗ здійснюється шляхом звіряння запи-
сів як з екземплярами документів, описи яких перевіряються, так і з картками 
Генерального алфавітного каталогу (ГАК). При цьому відстежуються та ви-
правляються допущені при електронній каталогізації системні й технологічні 
помилки, серед яких: невірно заповнені поля електронного БЗ; невідповідності 
вимогам ДСТУ ГОСТ 7.1: 2006 [12]; порушення правил скорочень слів та сло-
восполучень українською, російською та іноземними мовами; відновлюються 
вертикальні та горизонтальні зв'язки; АЗ приводяться до єдиної стандартної 
форми.

Мінімізація скорочень слів і словосполучень в електронному БЗ, особливо 
в тих його елементах, які є точками доступу [9], – одне з правил та принципів 
електронної каталогізації документів. Практика використання ЕК користува-
чами показала, що вони не знають бібліотечні правила скорочень і це значно 
ускладнює їм пошук інформації. Наприклад, досить часто використовувані віт-
чизняними бібліотеками скорочення в найменуваннях місць видання – О., Т., 
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Х. – можуть викликати сумніви у користувача, яке місто ховається під тим чи 
іншим скороченням. Наприклад:
О.	–	Одеса	чи	Острог?
Т.	–	Теплодар	або	Тернопіль?
Х.	–	Харків	або	Херсон?
Також слід уважно ставитися до скорочень назв видавництв в електронному 

БЗ. Наприклад, скорочення назв видавництв «Центр учбов. л-ри », «Ун-тська 
книга», «Н. Кн.» не відповідають вимогам ДСТУ 3582-2013 «Інформація та 
документація. Бібліографічний опис. Скорочення слів і словосполучень укра-
їнською мовою. Загальні вимоги та правила» [7] або розшифровуються нео-
днозначно. Неприпустиме скорочення назви видавництва «Н. Кн.», тому що 
при розшифровці можливі різні тлумачення [12, п. 4.10] – «Навчальна книга», 
«Наукова книга», «Наші книги» або «Нова книга».

Пропонуємо не скорочувати зовсім, або скорочувати так, щоб це скорочення 
було зрозумілим кінцевому користувачу. З іншого боку, використання друко-
ваних форм БЗ для традиційних каталогів передбачає скорочення слів і слово-
сполучень в бібліографічному описі. Ці скорочення мають відповідати ДСТУ 
3582-2013, ДСТУ 7093: 2009 і ГОСТ 7.12-93 [12, п. 4.10.1].

Також в процесі редагування каталогізатори НБ ОНУ велику увагу приділя-
ють структурі бібліографічного опису. Приклад наведемо наступний: у 2015  р. 
був виданий другий том наукового збірника «Життя і пам’ять», що виходив у 
2009 році як однотомне видання. Співробітниками відділу наукової обробки 
документів та організації каталогів було прийнято методичне рішення однорів-
невий опис 2009 р. редагувати в багаторівневий, щоб не допустити порушення 
вертикальних (ієрархічних) зв’язків в ЕК:
Життя	і	пам’ять	:	наукова	збірка,	присвячена	пам’яті	В’ячеслава	Іванови-

ча	Шамко	/	відп.	ред.:	В.	М.	Букач.	–	Одеса	:	Наука	і	техніка,	2009.
[Вип. 1] : . – 2009. – 171 с. : портр. – Бібліогр. в кінці ст.
Вип.	2	:	.	–	Одеса	:	Homeless	Publishing,	2015.	–	181	с.	
Далі зупинимось більш детально на веденні та редагуванні АФ “Автори”. 

Відомості про укладача, редакторів, членів редакційної колегії, художників 
тощо є безумовно важливими для формування точного пошукового образу 
документа і також вимагають уніфікації. Згідно ДСТУ ГОСТ 7.1: 2006 [12, 
п.  5.2.6.2] відомості про відповідальність наводяться в тій формі, в якій вони 
вказані в приписаному джерелі інформації. Дане положення вступає в проти-
річчя з одним із правил електронної каталогізації – уніфікації та стандартизації 
елементів БЗ документа.

Наприклад, користувач знає, що документ опублікований за редакцією кон-
кретної особи – В. Д. Войцишена. Логічно припустити, що пошуковий запит 
буде складений на прізвище цієї особи, але не дасть позитивних результатів, 
тому що прізвище редактора документа заведене в родовому відмінку:
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Діяльність	 прокурора	 щодо	 захисту	 майнових	 та	 житлових	 прав	 ді-
тей	:	наук.-практ.	посібник	 /	Ген.	прокуратура	України	;	В.	С.	Вишинський.		
О.	В.	Пащенко,	Г.	В.	Попов	та	ін.,	Нац.	акад.	прокуратури	України,	за заг. ред. 
В. Д. Войцишена.	–	Київ	:	Центр	учбов.	л-ри,	2016.		–	715	с.

Тобто, інформація, що представлена   в ЕК, доступна для користувача не в 
повному обсязі.

Ініціали авторів необхідно максимально розкривати. Наприклад, перед ко-
ристувачем інформаційного ресурсу постає просте завдання – знайти всі до-
кументи конкретного автора (наприклад, Юрія Володимировича Олійника), 
що представлені в ЕК. Для нього це не складе труднощів, якщо АЗ створений 
правильно. Розглянемо на конкретному прикладі. За різними пошуковими за-
питами (за прізвищем автора – Олійник, за прізвищем автора з ініціалами – 
Олійник, Ю. В.; Олійник, Юрій Володимирович) користувач отримує різні ре-
зультати – від надлишкового до неповного (іл. 4).

Іл. 4. Пошуковий запит – прізвище автора та прізвище автора з ініціалами.

Такий результат вказує на те, що в ЕК представлені кілька варіантів одного 
автора. З одного боку, пошук тільки за прізвищем дозволить уникнути поді-
бного результату. Це твердження справедливе для невеликої бази даних та рід-
кісного прізвища, на яке складається запит. Однак ЕК постійно поповнюєть-
ся. В результаті користувач змушений докласти більше зусиль для отримання 
необхідної інформації.

З метою підвищення ефективності інформаційно-пошукових можливостей 
ЕК співробітниками відділу наукової обробки документів та організації ката-
логів так звані «дублетні» автори зводяться в єдиний АЗ в процесі редагування.

Крім цього, каталогізатори НБ ОНУ постійно відстежують варіантні фор-
ми імен одного й того ж автора (псевдоніми, транслітерації, інші форми напи-
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сання, інвертована форма, абревіатура тощо) та приводять до єдиної загально-
прийнятої форми авторитетних заголовків.

Наприклад, твори в різний час видавалися автором під різними прізвища-
ми, іменами або псевдонімами. Так, основна форма імені особи – Андрій (ми-
трополит), варіантна форма – Шептицький, Роман (мирське ім’я митрополи-
та Андрія). В цьому випадку необхідно створювати в АФ окремі авторитетні 
заголовки на кожну (іншу) форму імені особи. Для відображення варіантних 
(інших) форм імені особи пропонуємо застосовувати посилання “Див.”. Ін-
формація про варіантні форми авторитетного заголовку відбивається в полі 
“Посилання Див.”.

Якщо ім’я особи наводиться двома та більше мовами, для підвищення ефек-
тивності пошуку також можна складати пов’язані прийняті форми імені особи 
на інших мовах. Наприклад, в ЕК є документи Наталії Вікторівни Ліманської 
трьома мовами:
Ліманська,	Наталія	Вікторівна	
Лиманская,	Наталья	Викторовна	
Limanska,	Nataliya	
Для відображення варіантних (інших) форм імені особи можна застосувати 

посилання “Див. також” та сформувати горизонтальні зв’язки на документи 
цього автора.

Назви установ і організацій – колективні автори – також необхідно контро-
лювати через те, що функціонування значних за обсягом БЗ в ЕК породжує 
безліч варіантів формулювань одного й того ж авторитетного заголовка, що 
негативно впливає на результат інформаційного пошуку.

Основна проблема, яка виникає при веденні АФ «Колективні автори» – це 
зміни назв авторів-організацій. Підвищуючи свій статус, установи змінюють 
назви, перетворюючись з інститутів в університети, з державних установ – в 
національні, з галузевих університетів – в університети загального профілю 
тощо. Наприклад, Київський національний університет імені Тараса Шевченка 
до 1994 р. називався Київський державний університет імені Т. Г. Шевченка. 
У 1999 р. університету присвоєно статус «національний» – Київський націо-
нальний університет імені Тараса Шевченка. У період з 1994 р. по 1999 р. мав 
назву Київський університет імені Тараса Шевченка (КУ).

По суті це один і той же автор, тому наявність багато варіантів формулю-
вань значно ускладнює пошук інформації. Пропонуємо уніфікувати наступним 
чином: останню назву університету вважати прийнятим авторитетним заголо-
вком, альтернативні форми (попередні) назви – неприйнятими, зв’язати варі-
антні форми за допомогою посилань «Див.» та «Є посилання див.».

Відстежувати такі зміни можна тільки за документами, що надходять до біб-
ліотеки. Але часто буває, що кілька документів, створених однією установою 
протягом року, мають різні заголовки, або заголовки відрізняються від офіцій-
ної назви, зазначеної на звороті титульного аркуша або на обкладинці докумен-
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та, що призводить до ускладнення пошуку або втрати інформації [10]. Бувають 
й інші розбіжності. Іноді доводиться здійснювати справжню пошукову роботу: 
звертатися до різних довідкових матеріалів або WEB-сайтів цих установ (якщо 
вони є), залучати інші документи, але й ці джерела не дозволяють бути впев-
неними, що наведена назва правильна, оскільки майже ніколи не надаються 
посилання на офіційні документи, згідно з якими установа змінила назву.

Для редагування АФ використовується метод візуального перегляду, який 
дозволяє виявити одиничні та групові помилки. Корисним інструментом ре-
дагування є побудова комбінацій з пошукових елементів в ЕК. Використовую-
чи широкі можливості АБІС Абсотек Юнікод, каталогізатори НБ ОНУ мають 
можливість одночасно редагувати кілька документів, закріплених за одним АЗ 
(групова корекція). Значно полегшує редакцію можливість створення добірок 
різних елементів даних. Робота з такими добірками здійснюється через корзи-
ни, зміни в документи вносяться автоматично. На ілюстрації (іл. 5) наведено 
приклад групової редакції за допомогою корзин: варіантні форми імені Євгена 
Степановича Шабліовського без труднощів приведені до єдиної форми.

Іл. 5. Групова редакція та робота з корзинами в АБІС Абсотек Юнікод.

Слід зазначити певні труднощі, що виникають в процесі роботи з АФ в 
АБІС Абсотек Юнікод. Освітлені вище моменти передбачають створення до-
сить складної системи посилань, відсилок та довідок, що вимагає поглибле-
ного вивчення можливостей АБІС (створення горизонтальних зв’язків та ін.). 
І  поки ми перебуваємо на етапі їх освоєння.

Зазначені вище проблеми підтверджують необхідність уніфікації занесення 
даних щодо колективних та індивідуальних авторів, назви міст, видавництв. 
На наш погляд, дана проблема виходить за межі можливостей однієї бібліо-
теки або групи бібліотек. Це питання має вирішуватися на державному рівні. 
У краї ні повинні бути прийняті та затверджені єдині, обов’язкові для всіх біблі-
отек, методики організації та ведення АФ (колективних авторів, видавництв).

Необхідність редагування ЕК очевидна, незважаючи на трудомісткість да-
ного процесу та додатковий аналіз даних. Неточності, допущені при створенні 
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БЗ, згодом неодноразово “проявляться” при пошуку, підготовці бібліографіч-
них довідок і т. п.

В результаті редагування поліпшується інформаційна якість ЕК, його по-
шукові можливості, що робить бібліотечні каталоги більш надійним засобом 
обслуговування читачів. До користувача потрапляє якісніший продукт у ви-
гляді правильно складених БЗ і АФ. Відповідно задоволення інформаційних 
потреб користувачів в ЕК впливає на підвищення статусу та іміджу не тільки 
бібліотеки, але й навчального закладу.
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Аннотация
В статье рассматриваются вопросы электронной каталогизации документов и 
технологические особенности редактирования библиографических записей в 
электронном каталоге. Освещен опыт каталогизаторов НБ ОНУ имени И. И. 
Мечникова по редактированию библиографических записей и работе с автори-
тетными файлами в АБИС Абcотек Юникод.
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SPECIFICS OF EDITING BIBLIOGRAPHIC ENTRIES IN THE 
ELECTRONIC CATALOGUE: FROM EXPERIENCE OF THE 
SCIENTIFIC LIBRARY OF ODESA I. I. MECHNIKOV NATIONAL 
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Summary
The main subject of article is the question of electronic cataloguing of documents 
and technological features of editing bibliographic notes entries in the catalog. The 
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subject of research is the electronic catalog of the Scientific Library of Odesa I. I. 
Mechnikov National University. The purpose of work is publicizing of experiment of 
cataloguers of the Scientific Library on editing bibliographic records and work with 
authoritative files in ABIS Absotheque Unicode. In article, problems are considered 
and need of unification of these collective and individual authors, cities, publishing 
houses for electronic catalog confirmed. It is necessary to consider and approve 
the matters at the state level and to develop the general technique for all libraries 
of the country. Practical finding of work is that as a result of editing information 
quality of the electronic catalog, search abilities improves in virtue of the library 
catalogs become more well-tried remedy of service of readers. Continuous work 
on optimization of the electronic catalog and control of his editing is necessary. 
Main finding of the work is that the satisfaction of information needs of users for 
the electronic catalog influences increase of image not only high school library, but 
also educational institution. The research results will be useful to librarians, users of 
library, and all who are interested in this subject. 

Keywords: electronic catalogue, Scientific Library, bibliographic record, 
authoritative files, thesaurus, editing, information retrieval, ABIS Absotheque 
Unicode. 
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ВЧИМОСЯ ВПРОДОВЖ ЖИТТЯ: СИСТЕМА РОЗВИТКУ 
ПЕРСОНАЛУ В НАУКОВІЙ БІБЛІОТЕЦІ ОДЕСЬКОГО 
НАЦІОНАЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕТУ ІМЕНІ І. І. МЕЧНИКОВА

У статті показана власна модель системи підвищення кваліфікації, що охоплює 
всіх співробітників. Розглядається методика та форми роботи, які позитив-
но впливають на  ефективну реалізацію творчого, фізичного і трудового 
потенціалу колективу та надають значну допомогу в рості професіоналізму 
кожного із співробітників. Впроваджена система розвитку персоналу дозволяє 
організовувати постійний контроль за якістю знань спеціалістів, створити банк 
даних про склад і кваліфікацію персоналу, планувати його переміщення та 
формувати резерв керівного складу бібліотеки.

Ключові слова: професійна підготовка, безперервна освіта, перепідготовка, 
професійний розвиток, навчання, наставник, адаптація, робоча поведінка, 
робочі результати, тестування, учбова програма, інтерактивні форми навчан-
ня, поглиблення знань, стажування, взаємозамінність, кругове обслуговування, 
професійне спілкування, професійне читання.

Гідне місце в структурі Одеського національного університету імені 
І.  І.  Меч никова займає Наукова бібліотека, яка старша за нього на 48 років. 
Вона заснована в 1817 році разом з попередником університету Рішельєвським 
ліцеєм. Сьогодні у складі бібліотеки – 14 відділів, 6 з яких займаються обслу-
говуванням читачів. Штат співробітників НБ складає 119 чоловік, з них 107 – з 
вищою освітою , 1 – з вищою спеціальною та 11 – з середньою. Середній вік 
співробітників – 25-35 років. Кожний, хто прийшов працювати до бібліотеки, 
потребує професійної перепідготовки. Адже наявність висококваліфікованих 
кадрів є одним із найважливіших факторів розвитку бібліотечної галузі.

В Україні сьогодні недосконала система розвитку персоналу бібліотек ви-
щих навчальних закладів, тому що відсутня цілеспрямована державна страте-
гія та політика у сфері професійної підготовки кадрів. Бібліотеки не забезпе-
чені сучасними методичними матеріалами щодо організації процесу навчання 
кадрів. Відсутня єдина система безперервної освіти та підвищення кваліфікації 
науковців та фахівців у галузі бібліотечної справи. Сучасна бібліотечна спіль-
нота вимагає нової філософії освіти, тому що професіоналізм, компетентність, 
прагнення і здатність до отримання знань упродовж життя, рівень культури в 
наш час набувають все більшого значення. 

© В. П. Пружина, 2016
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У бібліотеці створено власну модель системи підвищення кваліфікації, що 
охоплює всіх співробітників установи, а також бібліотеки вищих навчальних 
закладів Одеси та Півдня України. Адже Наукова бібліотека ОНУ – Зональна 
бібліотека і здійснює допомогу і методичне керівництво 37 бібліотекам вузів 
Півдня України. Вирішення проблеми полягає у переході до освіти протягом 
життя, де базова освіта доповнюється програмами додаткової освіти й органі-
зовується не як кінцева, а лише як основа, що доповнюється іншими знання-
ми. Щорічно складається план роботи, який включає в себе форми та методи 
навчання диференційовані з урахуванням освіти, стажу, функціональної спе-
ціалізації співробітників. Він затверджується Методичною радою бібліотеки. 
Заняття проводяться один раз на місяць. 

Навчання складається з трьох рівнів: професійна перепідготовка, професій-
ний розвиток, загальноосвітній розвиток.

Перший рівень – професійна перепідготовка, через яку здійснюється форму-
вання нового кадрового ресурсу Наукової бібліотеки. «Старіння» бібліотечного 
колективу не є типовим для НБ, так як він постійно поповнюється випускни-
ками Одеського національного університету імені І. І. Мечникова, рідше – ви-
пускниками інших вищих навчальних закладів. Для цієї категорії бібліотечних 
працівників перепідготовка – важлива умова входження в нове для них профе-
сійне середовище та гарантія кар’єрного зросту. Після співбесіди з директором 
бібліотеки новачки зараховуються до штату з випробувальним терміном два 
місяці. За цей час вони проходять навчання у Відділі комплектування доку-
ментів та Відділі наукової обробки документів і організації каталогів – підроз-
ділах, які закладають основу для життєдіяльності бібліотеки. Воно включає в 
себе знайомство з історією та структурою бібліотеки, системою довідкового 
апарату, електронним каталогом. Вивчається шлях проходження документа в 
бібліотеці, його наукова обробка та відображення в каталогах. За новими спів-
робітниками закріплені куратори-наставники, яких обирають серед найбільш 
досвідчених спеціалістів. Теоретичний матеріал ілюструється на прикладах та 
удосконалюється на практиці. 

Співробітник проходить адаптацію, під час якої звертається увага на його 
особисті якості, робочу поведінку, робочі результати. Визначаються здібності 
та схильність до активної чи «сидячої» роботи. Одним із важливих моментів 
успішної перепідготовки є правильність вибору відділу, в якому доведеться 
працювати. 

Завершальний етап випробувального терміну – тестування, яке визначає 
ефективність набутих знань. Його проводить комісія, до складу якої входять 
головні спеціалісти Наукової бібліотеки. 

При позитивному результаті – навчання продовжується на робочому міс-
ці та в Школі бібліотекаря-початківця, де підвищують професійний рівень 
співробітники, які працюють в НБ до 3-х років. Вона складається з 35 чоло-
вік, які вивчають основи діяльності бібліотеки з урахуванням організаційно-
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технологічних та методичних рішень, особливостей розвитку бібліотеки у 
зв’язку з автоматизацією бібліотечно-бібліографічних процесів, знайомляться 
з основними документами бібліотеки, правилами, положеннями, інструкціями. 

Учбова програма включає практичне заняття «Актуальні питання описової 
каталогізації на сучасному етапі», бліц-турнір «Знайди помилку» (тема: Загаль-
ні вимоги та правила складання бібліографічного опису), тест-гру «Я  знаю, я 
зможу все» (тема: «Бібліографічний опис електронних ресурсів»), квест-гру 
«Біб ліопошук» (тема: «Інформаційно-бібліографічне обслуговування»). Ціка-
вою, змістовною та корисною є подорож безмежним книжковим світом Му-
зею рідкісної книги «Шедеври книгодрукування у фондах Наукової бібліотеки 
ОНУ». Обов’язковою є екскурсія по бібліотеці з презентацією основних на-
прямків роботи відділів. Навчання проводять: директор Наукової бібліотеки, 
заступники директора з відповідних напрямків, завідуючі відділами та головні 
спеціалісти.

Американські спеціалісти доречно ввели термін виміру «одиницю старіння 
знань спеціаліста – період піврозпаду компетентності», коли в результаті появи 
нової інформації компетентність знижується на 50 % та вважають за необхідне 
щорічно оновлювати 5 % теоретичних та 20 % практичних знань. Саме другий 
рівень системи підвищення кваліфікації – професійний розвиток – забезпечує 
поповнення теоретичних і практичних знань у відповідності з новими вимога-
ми до рівня професійної кваліфікації й необхідністю вирішення нових вироб-
ничих завдань. Заняття проводяться в рамках діяльності Школи компетентного 
бібліотекаря та Школи керівника.

 У Школі компетентного бібліотекаря підвищують свою кваліфікацію 56  пра-
цівників. Теоретична частина включає в себе вивчення нормативно-правової 
бази бібліотек ВНЗ, ознайомлення з бібліотечними новаціями та практиками, 
поглиблення знань по роботі в програмі Absotheque, створення власних баз да-
них, використання повнотекстових баз даних в бібліографічному обслугову-
ванні, ведення бібліотечного блогу, знайомство з профільними інформаційни-
ми ресурсами і т. п. 

Важливою є оперативна трансляція найбільш цікавого та значного в сере-
довище професійної діяльності за допомогою принципово нових інтерак-
тивних форм навчання, які пробуджують здатність самостійно спостерігати, 
аналізувати, знаходити оптимальні рішення. Проводиться тренінг «Опис влас-
ницьких ознак у програмі Absotheque Unicade» та майстер-клас «Опрацювання 
стародруків та рідкісних видань». Співробітники брали участь у серії онлайн-
семінарів, присвячених роботі з платформою Web of Science, яку проводила 
компанія Thomson Reuters.

Позитивний результат дає стажування в суміжних відділах: співробітники 
Відділу фондів навчаються у Відділі наукової обробки документів і організа-
ції каталогів, Відділу наукової обробки документів і організації каталогів – в 
читальних залах, відділу обслуговування – в залах каталогів та Залі Інтернет 
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та електронних документів, тощо. Програма стажування формується з ураху-
ванням потреб спеціалістів в освоєнні нових ділянок, прийомів та методів ро-
боти, нових функціональних обов’язків, нових бібліотечних технологій; зна-
йомства з новими формами роботи по конкретним напрямкам діяльності та 
вдосконалення практичних навиків. Проведення такого навчання дозволяє всім 
співробітникам брати участь у загально-бібліотечних проектах: ретровведення 
бібліотечного фонду, опис періодичних видань XVII-XIX ст., переведення кар-XVII-XIX ст., переведення кар--XIX ст., переведення кар-XIX ст., переведення кар- ст., переведення кар-
тотеки статей в електронну форму тощо. 

Розширення знань та умінь дозволило впровадити в роботу взаємозамін-
ність: співробітники Відділу наукової обробки документів і організації ката-
логів та Книгосховища в разі потреби працюють у читальних залах, співро-
бітники Інформаційно-бібліографічного відділу чергують у залах каталогів, 
співробітники всіх відділів беруть участь у скануванні рідкісних видань та 
газетного фонду тощо. 

Набуття нових навиків надало змогу використовувати кругове обслугову-
вання, яке передбачає почергову роботу всіх співробітників багатосекторного 
відділу обслуговування на науковому, учбових абонементах та інформаційних 
читальних залах. Внаслідок цього відбувається ефективна реалізація творчого, 
фізичного і трудового потенціалу працівників та забезпечується оптимальна 
зайнятість і стабільне та рівномірне їх завантаження протягом робочого дня.

Школа керівника складається з 25 співробітників. Це завідуючі відділами, 
завідуючі секторами, головні спеціалісти, які повинні мати високу бібліотеч-
ну кваліфікацію та цілісне уявлення про бібліотеку як єдину систему, а також 
володіти теорією питання стратегічного розвитку відділу, уміти прогнозувати 
та планувати його роботу, складати технологічні завдання, методичні доку-
менти, формувати штат та створювати колектив, володіти методами науково-
дослідної роботи та приймати рішення. Програма занять включає в себе питан-
ня, пов’язані з веденням документації, що регламентує діяльність бібліотеки, 
правовою компетентністю, плануванням роботи, культурою сучасного керів-
ника, питаннями бібліотечного колективу та іміджу бібліотеки тощо. До про-
ведення таких занять також залучаються викладачі ОНУ імені І. І. Мечникова.

Третій рівень підготовки бібліотечних кадрів – загальноосвітній та включає 
в себе участь у конференціях, семінарах і т. п., професійне спілкування та про- п., професійне спілкування та про-п., професійне спілкування та про-
фесійне читання.

Різнобічно і планомірно висвітлювати питання теорії і практики бібліотеч-
ної справи дозволяють різноманітні заходи, які проводить Наукова бібліоте-
ка. Так, у 2015 році проведено III Міжнародні книгознавчі читання «Старо-III Міжнародні книгознавчі читання «Старо- Міжнародні книгознавчі читання «Старо-
друки та рідкісні видання в університетській бібліотеці», в яких взяли участь 
представники бібліотек України, Білорусії та Латвії. Великий інтерес викли-
кали майстер-класи «Проблеми створення інтегрованого веб-ресурсу книжко-
вих пам’яток України», який презентувала директор Інституту книгознавства 
Націо нальної бібліотеки України імені В. І. Вернадського, доктор історичних 
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наук Ковальчук Г. І. та «Ідентифікація стародрукованих контрафактних видань: 
на прикладі львівської друкарні родини Шліхтинів (1755-1785)», який провела 
науковий працівник відділу рідкісної книги Львівської національної наукової 
бібліотеки ім. В. Стефаника, кандидат історичних наук Качур І. Б.

Щорічно в рамках Наукової конференції професорсько-викладацького 
складу і наукових працівників ОНУ імені І.  І.  Мечникова проводиться секція 
«Бібліотечно-бібліографічна справа», на якій бібліотека звітує про свою науко-
ву діяльність.

Наукова бібліотека як зональний методичний центр бібліотек вищих навчаль-
них закладів Півдня України провела семінари: «Нові моделі в інформаційно-
бібліографічній роботі» (2015 р.), «Новий напрямок у діяльності бібліотек: 
бібліометрія та наукометрія» (2015 р.), «Бібліотека ВНЗ в умовах розвитку 
науково-комунікаційної сфери» (2015 р.), «Забезпечення якісного інформацій-
ного пошуку в ЕК сучасної вузівської бібліотеки» (2016 р.), «Лінгвістичне за-
безпечення змістовної каталогізації» (2016 р.).

Важливою ланкою в професійному розвитку є комунікативно-професійні 
зв’язки або професійні контакти з бібліотечними фахівцями, можливість без-
посереднього знайомства з досвідом роботи бібліотек України. Наприклад, 
участь у Міжнародних науково-практичних семінарах «Ad fontes: збережен-Ad fontes: збережен- fontes: збережен-fontes: збережен-: збережен-
ня та вивчення рукописного і друкованого надбання» (м. Харків), «Створення 
страхового фонду на культурні цінності, що зберігаються в бібліотеках, му-
зеях, архівах і приватних колекціях» (м. Одеса), «Як стати ученим міжнарод-
ного рівня. Реєстрація «DOI» та «ORCID» (м. Київ), семінарі для працівників 
бібліо тек Півдня України «Пам’ятки писемності та культури у фондах бібліо-
тек» (м.  Одеса), «Сертифікація для тренерів Thomson Reuters» (м. Київ), тощо.

Щосереди в бібліотеці проводиться День професійного спілкування, який 
користується неабиякою популярністю. Науково-методичний відділ консуль-
тує співробітників бібліотек вищих навчальних закладів м. Одеси та Півдня 
України з усіх питань бібліотечно-інформаційної роботи.

Бібліотекарі зацікавлені в релевантній інформації, яка допомагає їм ви-
рішувати щоденні проблеми. Тому обов’язковим для всіх співробітників НБ 
є знайомство з професійними книжковими та періодичними виданнями. На-
укова бібліотека передплачує БД «Бібліотечна справа та інформаційне обслу-
говування» міжнародної компанії East View. Інформаційно-бібліографічним 
відділом формується БД з питань бібліотекознавства, бібліографознавства, 
книгознавства.

Практика показала, що таке поєднання форм підвищення кваліфікації надає 
значну допомогу в рості професіоналізму кожного із співробітників. Вона до-
зволяє організовувати постійний контроль за якістю знань спеціалістів, ство-
рити банк даних про склад і кваліфікацію персоналу, планувати його перемі-
щення та формувати резерв керівного складу бібліотеки.
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УЧИМСЯ В ТЕЧЕНИЕ ЖИЗНИ: СИСТЕМА РАЗВИТИЯ 
ПЕРСОНАЛА В НАУЧНОЙ БИБЛИОТЕКЕ ОДЕССКОГО 
НАЦИОНАЛЬНОГО УНИВЕРСИТЕТА ИМЕНИ  
И. И. МЕЧНИКОВА

В статье показана собственная модель системы повышения квалификации, ко-
торая охватывает всех сотрудников. Рассматривается методика и формы рабо-
ты, которые положительно влияют на эффективную реализацию творческого, 
физического и трудового потенциала коллектива, и оказывают значительную 
помощь в росте профессионализма каждого из сотрудников. Внедренная си-
стема развития персонала позволяет организовывать постоянный контроль за 
качеством знаний специалистов, создать банк данных о составе и квалифика-
ции персонала, планировать его перемещения и формировать резерв руководя-
щего состава библиотеки.
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LIFELONG LEARNING: SYSTEM OF DEVELOPMENT OF STAFF 
IN THE SCIENTIFIC LIBRARY OF ODESA I. I. MECHNIKOV 
NATIONAL UNIVERSITY 

Summary
The main subject of article is consideration of own model of the system of 
professional development of the Scientific library of Odesa I. I. Mechnikov National 
University which covers all employees and library of higher educational institutions 
of Odessa and the South of Ukraine. The purpose of work is consideration of a 
technique and forms of work, which positively influence effective realization of 
creative, physical and labor capacity of collective and give significant assistance in 
growth of professionalism of each of employees. Training of employees consists of 
three levels: professional retraining, professional development, general education 
development. Practice has shown that such combination of forms of professional 
development brings positive results and affects the general professional standard of 
librarians. The main result of work of article is illumination of system of development 
of personnel, which allows organizing a constant control behind quality of knowledge 
of experts, to create a databank about structure and qualification of personnel, to plan 
his movements and to form a reserve of an administrative board of library. Scientific 
library of Odesa I. I. Mechnikov National University is the uniform methodical 
center for all high school libraries of the South of Ukraine. Results of research have 
practical value for employees of libraries, and all those who are interested in this 
subject. 

Keywords: vocational training, continuous education, retraining, development, 
training, mentor, adaptation, working behavior, working results, testing, training 
program, interactive forms of education, increasing knowledge, probation period, 
interchangeability, circular service, professional communication, professional 
reading. 
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ІННОВАЦІЙНО-ОСВІТНІЙ ПРОЕКТ «СКАРБИ НАЦІЇ» 
ТА  ЙОГО РЕАЛІЗАЦІЯ У НАУКОВІЙ БІБЛІОТЕЦІ КНУКІМ

У статті висвітлюється мета, завдання, напрямки авторського інноваційно-
освітнього проекту «Скарби нації», що реалізується у Науковій бібліотеці 
Київського національного університету культури і мистецтв. Метою проекту 
є популяризація елементів нематеріальної культурної спадщини України се-
ред студентства університету та створення інформаційно-бібліографічного ре-
сурсу для науковців. Описані передумови, що ініціювали розробку проекту, 
цільові групи користувачів, перші досягнуті результати.

Ключові слова: освітні інновації, КНУКіМ, проектна діяльність, нематеріальна 
культурна спадщина, наукова бібліотека.

Вступ. Процеси зміни культурних пріоритетів в Україні супроводжуються 
пробудженням національної самосвідомості та духовного відродження. Наша 
країна прагне зберегти свою культурну спадщину, національні традиції, посіс-
ти належне місце у сучасному європейському культурному просторі. 

Кожен регіон України має автентичні особливості та культурні традиції. До-
слідження нематеріальної культурної спадщини України (НКСУ) є актуальним 
у сучасних умовах і вимагає уваги науковців, майстрів народного мистецтва, 
бібліотек як інформаційних центрів. У наш час над даною проблематикою 
працюють науковці Українського центру культурних досліджень Міністерства 
культури України, Центру пам’яткознавства НАНУ та УТОПІК, Центру Укра-
їнської культури та мистецтва. Окремі питання охорони культурної спадщи-
ни досліджують Г. О. Андрес, В. О. Василенко, Ю. М. Ключко, Н. В. Терес, 
Л. О. Троєльнікова та ін. Аналіз публікацій та вивчення досвіду роботи бібліо-
тек вищих навчальних закладів (ВНЗ) України показує, що дану тему наукова 
бібліотека Київського національного університету культури і мистецтв розви-
ває першою.
Основна	частина. Реформа системи освіти визначає нову стратегію розви-

тку бібліотек ВНЗ. Досліджуючи діяльність бібліотек як комунікаційних цен-
трів розвитку особистості А. Л. Кухаренко наголошує, що «специфіка напрямів 
розвитку бібліотеки ВНЗ полягає в інноваційності її діяльності, тобто здатності 
відповідати вимогам інформаційного суспільства» [5, с. 150]. Її думку поділяє 

© О. О. Скаченко, 2016
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В. Жукова, зазначаючи: «феномен бібліотеки полягає в її здатності впливати 
на сучасну суспільну культуру, зберігаючи у своїх фондах соціальну пам’ять 
людства та відображаючи соціально значущі ознаки культурної реальності»  
[2,  с. 206].

Доктор культурології О. М. Гончарова акцентує на те, що: «українська не-
матеріальна спадщина є унікальним культурним явищем, вагомою складовою 
світової культури, визначальним чинником формування позитивного іміджу 
держави, зростанням її туристичної та інвестиційної привабливості. Збережен-
ня культурної спадщини впливає на формування менталітету нації, стверджує 
спадкоємність одвічних цінностей і традицій, формує базу для сталого розви-
тку суспільства» [1].

Місія бібліотеки як інформаційного, освітнього і культурного центру уні-
верситету спонукає до створення нових продуктів, сервісів і послуг. У зв’язку 
з цим, наукова бібліотека КНУКіМ розвиває інноваційні та освітні проекти, 
які є складовими компонентами системи збереження культурної та мистецької 
спадщини України.

15 квітня 2014 р. бібліотека презентувала для студентів університету і на-
уковців України інноваційно-освітній проект «Скарби нації» [12]. Автор ідеї 
проекту – Олена Скаченко, завідувач сектору методичної роботи бібліотеки.
Передумови, що ініціювали розробку проекту:
– актуальність та новизна теми дослідження нематеріальної культурної 

спадщини України;
– можливість реалізації проекту в освітньо-комунікаційному просторі уні-

верситету, одному з найбільших центрів підготовки фахівців культури і 
мистецтва в Україні;

– потенційна широка цільова аудиторія, а саме викладачі та студенти ка-
федр, що у своїй професійній діяльності потребують знань з цієї темати-
ки (кафедри історії України і музеєзнавства, культурології, міжнародного 
туризму, народно-художньої творчості і фольклору);

– розуміння місії бібліотеки як провідного елементу у системі опанування, 
збереження, трансляції та розвитку українських традицій і культурних 
цінностей;

– прагнення допомогти користувачам у виборі пріоритетності їхніх цінніс-
них культурних та життєвих орієнтацій.

Мета	проекту – дослідження і популяризація елементів НКСУ, що є уні-
кальними культурними та мистецькими маркерами української держави 
[13,  4]. У процесі реалізації проекту передбачено формування інформаційно-
бібліографічного ресурсу (ІБР) «Нематеріальна культурна спадщина України».

Україна приєдналася до «Конвенції про охорону нематеріальної культур-
ної спадщини ЮНЕСКО», що передбачає підвищення рівня знань, а також 
міжнародне співробітництво задля забезпечення поваги до цього надбання у 
2008  році. Ст. 2 Конвенції пояснює, що нематеріальна культурна спадщина 
(НКС) – це звичаї, форми представлення і вираження, знання і навички, а та-
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кож – пов’язані з ними інструменти, предмети, артефакти і культурні простори,  
визнані співтовариствами в якості частини їх культурної спадщини [4]. Іншими 
словами – це культурно-духовні особливості, які вирізняють один етнос від 
іншого, формуючи його національну ідею. Відповідно до завдань Конвенції, 
кожна держава «повинна бути зацікавлена не тільки у збереженні елементів 
(елемент НКС – прояв нематеріальної культури), що формують її самобутність, 
а й у збереженні, передачі, обміні, підвищенні обізнаності та поширенні інфор-
мації про них серед світового співтовариства» [11].

До національного переліку елементів НКС, затвердженого наказом Мініс-
терства культури України, включено 5 елементів [7]:

1) Петриківський	розпис – українське декоративно-орнаментальне маляр-
ство XIX-XXI ст.;

2) Косівська	мальована	кераміка як традиційне ремесло Карпатського регі-
ону XVI-XXI ст.;

3) Опішнянська	кераміка – техніка виготовлення розпису;
4) Козацькі	пісні	Дніпропетровщини – презентують унікальність та історич-

ну значущість козацьких пісень Дніпропетровщини;
5) Кролевецькі	ткані	рушники – використання традиційної техніки перебору 

з ремізно-човниковим ткацтвом, поєднання червоно-білих кольорів, орнамен-
тика.

У 2014 році розглядалося питання про включення до національного пере-
ліку НКС елементу «Хлібна культура і традиції». Наприкінці 2015 р. анонсу-
валися наміри доповнити його трьома елементами: «Решетилівські вишивки й 
килимарство – скарби Полтавщини»; «Традиційний кримськотатарський орна-
мент: роль орнаменту в культурних традиціях народу»; «Караїмська кухня: 
синтетичне мистецтво довжиною в століття» [14].

Актуальність і новизна даної проблематики зумовили постановку наступ-
них завдань	проекту	«Скарби	нації»:

• популяризація елементів НКСУ шляхом проведення зустрічей з майстра-
ми, виставок-презентацій, видання інформаційних матеріалів;

• виховання патріотизму, зацікавленості у вивченні та збереженні україн-
ської культурної спадщини;

• підвищення культурної самоосвіти студентства;
• відкриття у науковій бібліотеці КНУКіМ Галереї мистецтв «Скарби На-

ції», де експонуватимуться вироби майстрів петриківського розпису, ко-
сівської та опішнянської кераміки тощо.

Проект розрахований на 5 років. У даний час він реалізовується за трьома 
напрямами:

– інформаційному (видання науково-популярних видань та інформаційних 
матеріалів);

– бібліографічному (формування інформаційно-бібліографічного ре-
сурсу);

– творчому (проведення майстер-класів, виставок-презентацій) [12].
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Над проектом працює 5 співробітників трьох відділів: науково-методичного, 
інформаційно-бібліографічного та автоматизації бібліотечних процесів. Розви-
ваючи інформаційний напрям проекту співробітники сектору методичної робо-
ти здійснюють підготовку довідкових та науково-популярних видань для сту-
дентів. Так у 2014 р. видана пам’ятка «Об’єкти Світової спадщини ЮНЕСКО в 
Україні», яка розповідає про українську історико-культурну, природну та нема-
теріальну спадщину, що перебуває під охороною ЮНЕСКО [13, 4]. У 2015  р. 
пам’ятка перекладена англійською мовою і представлена на сайті бібліотеки. 
Це розширило мовну аудиторію проекту та сприяє популяризації культурної 
спадщини України серед зарубіжної спільноти.

Крім того, для студентів підготовлене і представлене на сайті науково-
популярне видання «Петриківка – мальовничий дивосвіт» [8]. Видання роз-
повідає про Петриківський розпис – перший український об’єкт декоративно-
прикладного мистецтва, внесений до Репрезентативного списку нематеріальної 
культурної спадщини людства ЮНЕСКО.

На стадії редагування знаходиться наукове видання «Косівська мальована 
кераміка як феномен українського гончарства», метою якого є поширення ін-
формації та популяризація знань про майоліку Гуцульщини. 

У п’яти розділах видання міститься інформація про історію розвитку гон-
чарства у Косові; особливості процесу творення та відмінності технології 
косівської кераміки від виробів інших гончарних осередків України; висвіт-
люється спадщина провідних народних майстрів, чия творчість являє собою 
ілюстрацію формування косівської школи мальованої кераміки; розкриваються 
особливості сюжетних мотивів місцевого гончарства. Окремий розділ присвя-
чено мистецтву виготовлення кахлів для гуцульської печі. Співавтором книги є 
сучасна майстриня, кандидат мистецтвознавства, доцент Косівського інститу-
ту прикладного-декоративного мистецтва ЛНАМ М. М. Гринюк.

Розвиток інформаційних технологій, їх застосування у бібліотечній ді-
яльності, важливість теми популяризації НКСУ серед культурної та наукової 
спільноти України зумовили актуалізацію проекту бібліографічного напряму. 
Так, з жовтня 2015 р. на сайті бібліотеки розпочато формування інформаційно-
бібліографічного ресурсу «Нематеріальна культурна спадщина України». 
Структура ІБР відповідає національному переліку елементів НКС і складаєть-
ся з окремих інформаційних ресурсів, кожен з який виділений в окремій вклад-
ці: «Петриківський розпис», «Косівська мальована кераміка», «Козацькі пісні 
Дніпропетровщини», «Опішнянська кераміка», «Кролевецькі ткані рушники» 
[3]. Передбачається, що всі складові частини матимуть ідентичну організацій-
ну структуру, що складатиметься із чотирьох розділів:

1. Довідкова інформація про історію, особливості та унікальність еле-
менту.

2. Сучасні носії елементу (включає короткі довідки про творчість сучас-
них майстрів).
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3. Бібліографія наукових видань про елемент та каталоги/альбоми робіт 
майстрів.

4. Бібліографія статей про елемент у наукових і періодичних виданнях.
Станом на лютий 2016 р. завершене наповнення першої структурної части-

ни ІБР – «Петриківський розпис». Так, зібрані й оприлюднені на сайті біогра-
фічні довідки про творчість 21 сучасного майстра. Текстова частина ілюстру-
ється фотоматеріалами (обов’язкова умова – роботи останніх років). 

Третій і четвертий розділи ресурсу містять бібліографічні описи 324 дже-
рел інформації, що розповідають про мистецтво Петриківки. Так, виявлено 
1  дисертаційне дослідження з даної проблематики; 26 наукових, навчальних, 
методичних видань; 32 альбоми/каталоги робіт майстрів. Серед 265 статей про 
петриківський розпис виділено 76 публікацій загального характеру, 166 – мате-
ріали, що висвітлюють творчість окремої персоналії (всього систематизована 
бібліографія про 36 художників), та 23 статті вебліографії.

Триває формування і наповнення інформаційними матеріалами ресурсів 
«Косівська мальована кераміка», «Козацькі пісні Дніпропетровщини» та «Кро-
левецькі ткані рушники». Зібрано інформацію про творчість 25 сучасних гон-
чарів Косова (у співпраці із М. М. Гринюк), підготовлені довідки про стан і 
проблеми охорони пісень Дніпропетровщини (у співпраці з головою Всеукра-
їнської асоціації молодих дослідників фольклору І. Б. Фетисовим) та семан-
тику кролевецьких рушників (у співпраці з доцентом кафедри міжнародного 
туризму КНУКІМ А. М. Гаврилюк). Всі матеріали будуть доступні для читання 
у вкладках українською та англійською мовами.

Бібліографічний опис зібраних джерел здійснюється згідно ДСТУ ГОСТ 
7.1:2006 «Система стандартів з інформації, бібліотечної та видавничої справи. 
Бібліографічний запис. Бібліографічний опис. Загальні вимоги та правила скла-
дання», ДСТУ 3582:2013 «Бібліографічний опис. Скорочення слів і словоспо-
лучень українською мовою. Загальні вимоги і правила». Всього опрацьовано 
188 джерел про косівську кераміку та 104 джерела про кролевецькі рушники.

2015 рік став багатим на культурно-просвітницькі, науково-пізнавальні, ви-
ховні заходи, що реалізувалися у рамках проекту «Скарби нації». Найбільш 
продуктивна співпраця відбувалася зі студентами і викладачами кафедр музе-
єзнавства і пам’яткознавства та міжнародного туризму.

Так, у межах навчальної дисципліни «Вступ до фаху» відбулося практичне 
заняття для першокурсників кафедри музеєзнавства та пам’яткознавства. Під 
час заходу демонструвалися перші експонати «Галереї мистецтв», що познайо-
мили студентів із виробами сучасних майстрів косівської мальованої кераміки: 
Марії Гринюк, Іванни Ділети-Козак, Валентини Джуранюк, Михайла Сусака, 
Уляни Шкром’юк.

У вступному слові перед початком заняття кандидат педагогічних наук, до-
цент кафедри музеєзнавства та пам’яткознавства Ю. М. Ключко зазначила, що 
«проект «Скарби нації» має важливе значення для підвищення рівня фахової 
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підготовки студентів спеціальності «Музейна справа і охорона пам’яток історії 
та культури», сприяє вихованню патріотизму, підвищенні культурної самоосві-
ти молоді. Науково-популярні та інформаційні видання, підготовлені співробіт-
никами бібліотеки для проекту, активно затребувані студентами у процесі під-
готовки до занять з навчальних дисциплін «Охорона і використання пам’яток 
історії та культури», «Пам’яткознавство», «Законодавство у сфері музейної та 
пам’яткоохоронної діяльності» [10]. 

Розвиваючись у 2014-2015 рр. «проект допоміг розширити діапазон прак-
тичної складової ознайомлення з етнотуристичними ресурсами України та став 
складовим освітнім компонентом до викладання авторської навчальної дис-
ципліни «Український етнічний туризм» (розробник курсу – А. М. Гаврилюк, 
кандидат наук з державного управління) [9].

Так, упродовж жовтня 2015 р. для студентів 1-2 курсів напряму підготов-
ки «Туризм» у рамках проекту проведено три заходи: бінарна лекція на тему 
«Народні промисли в Україні та унікальні осередки їх поширення і популяри-
зації»; відвідання виставки «Символи косівської кераміки» у Національному 
історико-культурному заповіднику «Києво-Печерська лавра»; зустріч із автен-
тичним носієм етнічної української культури Михайлом Сусаком, народним 
майстром-гончарем із Косова.

У рамках лекції відбулася мультимедійна презентація єдиного українського 
елементу «Петриківський розпис – українське декоративно-орнаментальне ма-
лярство XIX-XXI ст.», включеного до Списку нематеріальної культурної спад-
щини людства та елементів, включених до національного переліку НКС. Най-
головніша складова лекції була присвячена формуванню у студентів знань про 
туристичні регіони поширення представлених народних промислів і традицій, 
можливості їхнього відвідання туристами під час сучасних подієвих заходів, 
якими є фестивалі, ярмарки, етнографічні експедиції [9].
Висновки. Наукова бібліотека КНУКіМ систематично працює над реалізаці-

єю Концепції національно-патріотичного виховання дітей та молоді, запрова-
джує та втілює в життя інноваційні проекти, проводить освітньо-просвітницькі 
заходи, майстер-класи.

Реалізуючи інноваційно-освітній проект «Скарби нації» Наукова бібліотека 
Київського національного університету культури і мистецтв: 

– створює інформаційну та джерельну базу дослідження нематеріальної 
культурної спадщини України; 

– пропонує платформу для обговорення та вивчення даної тематики серед 
наукової спільноти;

– сприяє розвитку інформаційної культури особистості майбутніх фахівців 
культурно-мистецької сфери; 

– безпосередньо впливає на формування нового мислення і погляду на не-
матеріальні культурні об’єкти, які є унікальними маркерами, що здатні на 
високому рівні популяризувати Україну та українське мистецтво у світі. 



164

ISSN 2304-1447. Вісник ОНУ. Сер.: Бібліотекознавство, бібліографознавство, книгознавство. 2016. Т. 21, вип. 1

Список використаних джерел
1. «Скарби нації» [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://knukim.edu.ua/novunu/skarbi-natsiyi-2/ 

(дата звернення 01.02.16). – Назва з екрана.
2.	 Жукова	 В.	 П. Бібліотечний соціальний інститут у контексті бібліотекознавчих досліджень [Текст] / 

В. П. Жукова // Вісник Харків. держ. академії культури : зб. наук. пр. – 2013. – Вип. 41. – С. 205-211.
3. Інформаційно-бібліографічний ресурс «Нематеріальна культурна спадщина України» [Електронний 

ресурс]. – Режим доступу: http://lib.knukim.edu.ua/proekti-biblioteki/proekt-skarbi-nacii/ (дата звернення 
01.02.16). – Назва з екрана.

4. Конвенція про охорону нематеріальної культурної спадщини ЮНЕСКО [Електронний ресурс]. – Режим 
доступу: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/995_d69 (дата звернення 01.02.16). – Назва з екрана.

5.	 Кухаренко	А.	Л. Бібліотека ВНЗ як соціально-комунікаційний центр творчого розвитку і самореалізації 
особистості [Текст] / А. Л. Кухаренко // Вісник Харків. держ. академії культури : зб. наук. пр. – 2014. – 
Вип. 43. – С. 150-157.

6. Об’єкти Світової спадщини ЮНЕСКО в Україні : пам’ятка [Текст] / М-во культури України, Київ. нац. 
ун-т культури і мистецтв, Наук. б-ка ; уклад. О. О. Скаченко, наук. ред. Ю. М. Ключко. – Київ : Вид. центр 
КНУКіМ, 2014. – 71 с. : іл.

7. Перелік елементів нематеріальної культурної спадщини України [Електронний ресурс]. – Режим до-
ступу: http://uckd.org/index.php?option=com_content&view=article&id=24%3Aperelik-elementiv-spadchini-
statya&catid=20%3Anematrialna-kult-spadcina-menu&Itemid=46&lang=uk (дата звернення 01.02.16). – 
Наз ва з екрана.

8. Петриківка: мальовничий дивосвіт [Текст] / уклад. О. О. Скаченко ; Київ. нац. ун-т культури і мистецтв, 
Наук. б-ка. – Київ : Вид. центр КНУКіМ, 2015. – 73 с. : іл.

9. Покажемо світу різнобарвну Україну [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://lib.knukim.edu.ua/
pokazhemo-svitu-riznobarvnu-ukrainu/ (дата звернення 01.02.16). – Назва з екрана.

10. Практикум як підґрунтя професійного успіху [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://lib.knukim.
edu.ua/praktikum-yak-pidgruntya-profesiynogo/ (дата звернення 01.02.16). – Назва з екрана.

11. Реєстр національного переліку елементів нематеріальної культурної спадщини України [Електронний 
ресурс]. – Режим доступу: http://uckd.org/index.php?option=com_content&view=article&id=25%3Arees
tr-statya&catid=20%3Anematrialna-kult-spadcina-menu&Itemid=46&lang=uk (дата звернення 01.02.16). – 
Наз ва з екрана.

12. Скарби нації : інноваційно-освітній проект [Електронний ресурс] / Київ. нац. ун-т культури і мистецтв, 
Наук. б-ка ; авт.-уклад. О. О. Скаченко. – Київ, 2015. – 24 слайди. – Режим доступу: http://lib.knukim.edu.
ua/wp-content/uploads/SKARBI-NACIYi.pdf (дата звернення 01.02.2016). – Назва з екрана.

13.	 Скаченко	О. «Скарби нації» [Текст] / О. Скаченко // Культура і життя. – 2014. – № 17. – С. 4.
14. Україна готується поповнити спадщину ЮНЕСКО трьома проектами [Електронний ресурс]. – Режим до-

ступу: http://www.ukrinform.ua/rubric-iac/1877526-ukraiina_gotue_tsya_popovniti_spadshchinu_yunesko_
troma_proektami_2088188.html (дата звернення 01.02.16). – Назва з екрана.

Надійшла 16.02.2016 р.
Е. А. Скаченко, 
заведующая сектором методической работы Научной библиотеки 
Киевского национального университета культуры и искусств 
ул. Е. Коновальца, 36, г. Киев, 01133, Украина
тел.: 067 595 50 63
e-mail: skachenko.nana@ukr.net

ИННОВАЦИОННО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ ПРОЕКТ 
«СОКРОВИЩА НАЦИИ» И ЕГО РЕАЛИЗАЦИЯ В НАУЧНОЙ 
БИБЛИОТЕКЕ КНУКИИ

Аннотация
В статье освещается цель, задачи, направления авторского инновационно-
образовательного проекта «Сокровища нации», который реализуется в Науч-
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ной библиотеке университета культуры и искусств. Целью проекта является по-
пуляризация элементов нематериального культурного наследия Украины среди 
студенчества университета и создание информационно-библиографического 
ресурса для ученых. Описаны факторы, которые инициировали разработку 
проекта, целевые группы пользователей, первые достигнутые результаты.

Ключевые слова: образовательные инновации, КНУКиИ, проектная деятель-
ность, нематериальное культурное наследие, научная библиотека.
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Summary
The article deals with the purpose, tasks, directions of «The treasure of nation» 
author`s innovative and educational project, which is implemented in the Kyiv 
National University of Culture and Arts Scientific Library. The project purpose 
is the popularization of Ukrainian intangible cultural heritage elements among 
the university students and creation of information and bibliographic resource for 
scholars. The prerequisites, which initiated the project development, users` target 
groups, first achieved results are described.
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ПРО ІННОВАЦІЙНІСТЬ ВИДАННЯ НАУКОВОЇ БІБЛІОТЕКИ 
КНУКІМ «ПЕТРИКІВКА: МАЛЬОВНИЧИЙ ДИВОСВІТ» 

ПЕТРИКІВКА : мальовничий дивосвіт / уклад. О. О. Скаченко ; Київ. нац. ун-т 
культури і мистецтв, Наук. б-ка. – Київ : Вид. центр КНУКіМ, 2015. – 73 с. : іл.

Нещодавно науковою бібліотекою КНУКІМ було підготовлено й випущено 
видання «Петриківка: мальовничий дивосвіт» (укладач О. О. Скаченко), що 
мало на меті ознайомлення широкого кола читачів і, передусім, студентів із не-
матеріальною культурною спадщиною України. 

Поняття нематеріальної спадщини є досить складним. Культурна пам’ять 
має дві форми втілення: внутрішню (суб’єктивну, індивідуальну) – у свідомос-
ті окремих членів соціуму та зовнішню (об’єктивну, колективну) – у різного 
роду групових діях та матеріальних предметах. 

Відповідно до Міжнародної Конвенції ЮНЕСКО «Про охорону нематері-
альної культурної спадщини», нематеріальна культурна спадщина визначається 
як «ті звичаї, форми показу та вираження, знання та навички, а також пов’язані 
з ними інструменти,	предмети,	артефакти	й	культурні	простори (виділено – 
Р.С.), які визнані спільнотами, групами й у деяких випадках окремим особами 
як частина їхньої культурної спадщини. Ця нематеріальна культурна спадщи-
на, що передається від покоління до покоління, постійно відтворюється спіль-
нотами та групами під впливом їхнього оточення, їхньої взаємодії з природою 
та їхньої історії, формує у них почуття самобутності й наступності, сприяючи 
таким чином повазі до культурного різноманіття й творчості людини». 

Нематеріальна культурна спадщина, знаходить свій прояв у:
1) усних традиціях та формах вираження, зокрема в мові як носії нематері-

альної культурної спадщини;
2) виконавському мистецтві;
3) звичаях, обрядах, святкуваннях;
4) знаннях та практиці, що стосуються природи та всесвіту;
5) традиційних ремеслах.

© С. Б. Руденко, 2016
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Недоцільним є включення до визначення нематеріальної історико-
культурної спадщини, на нашу думку, інструментів, предметів, артефактів 
та культурних просторів, оскільки вони належать до матеріальних історико-
культурних цінностей. Звичайно, відбувається взаємодія матеріальних та не-
матеріальних історико-культурних цінностей при їх використанні. Наприклад, 
результатом, скажімо, роботи майстра є певний виріб. Проте, найголовніше, 
що треба зрозуміти, це те, що носіями нематеріальної культурної спадщини 
(доцільніше було б використовувати поняття «неопредметнені культурні цін-
ності») виступають, власне, люди – виконавці, майстри і, навіть, цілі громади, 
що дотримуються певних традицій.

Звертає на себе увагу, що укладач книги «Петриківка: мальовничий дивос-
віт» виявила глибоке розуміння явища нематеріальної культурної спадщини й 
більшу частину видання присвятила саме постатям майстрів, що продовжу-
ють традиції петриківського розпису. Певні спроби створювати бази даних на-
родних майстрів свого часу здійснював Український центр культурних дослі-
джень при Міністерстві культури України, проте ця база на даний час відсутня 
у публічному доступі. Переліки нематеріальної спадщини, на жаль, також не 
в повній мірі відображають інформацію про реальних носіїв нематеріальної 
культурної спадщини. Зрозуміло, що база даних про носіїв нематеріальної 
культурної спадщини не може бути сталою і повинна постійно оновлюватися. 
Важливо, що повна і актуальна база даних про носіїв нематеріальної культур-
ної спадщини є надійним орієнтиром для того, щоб не допустити відмирання 
тієї чи іншої традиції. Зазначене посилює значущість та необхідність видання, 
здійсненого науковою бібліотекою КНУКІМ.

Окремо варто звернути на жанрове означення книги – науково-популярне 
видання. У результаті аналізу використаних джерел, вбачається за доцільне 
дещо відкоригувати його і визначити як інтернет-рев’ю. Насправді, такий жанр 
видань, що відображають результати нових форм інформаційно-аналітичної 
роботи бібліотеки досі не виокремлювався. Проте, й бібліотеки на сучасно-
му етапі працюють у нових умовах. Справа у тому, що кількість інформації у 
Всесвітній мережі постійно зростає, в той же час відсутня її експертна оцінка, 
що стосується достовірності, наукової обґрунтованості інформації тощо. Отже, 
читач залишається сам на сам із хаосом неперевіреної інформації. На нашу 
думку, упорядкування інформації, розміщеної в Інтернеті, іншими словами, 
управління читанням у WWW, належить до нових функцій бібліотеки на шля-WWW, належить до нових функцій бібліотеки на шля-, належить до нових функцій бібліотеки на шля-
ху її інституціональної трансформації.

Отже, видання «Петриківка: мальовничий дивосвіт» (укладач О. О. Ска-
ченко) є не лише важливим джерелом, спрямованим на формування культурної 
пам’яті широкого кола читачів у цілому та студентів, зокрема, а й передовим 
напрямком роботи наукової бібліотеки.

Надійшла 08.12.2015 р.
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ІНФОРМАЦІЯ ДЛЯ АВТОРІВ

Журнал «Вісник ОНУ. Сер. Бібліотекознавство, бібліографознавство, кни-
гознавство» є професійним виданням, яке було засновано у 2007  р. Свідоцтво 
про державну реєстрацію друкованого засобу масової інформації серія КВ 
№ 14854-3825 Р від 08.10.2007. 

Журнал здійснює наступні типи публікацій:
q	наукові статті
q	короткі повідомлення
q	матеріали конференцій
q	бібліографія
q	рецензії
q	матеріали з історії науки.
Статті публікуються українською, російською та англійською мовами.
При написанні статей слід враховувати Постанову №7-05/1 від 15.01.2003 

Президії ВАК «Про підвищення вимог до професійних видань, внесених до пе-
реліку ВАК України». До друку приймаються статті, що відповідають вимогам 
ВАК та включають такі елементи: постановка проблеми в загальному вигляді і 
її зв’язок з важливими науковими і практичними завданнями; аналіз основних 
досліджень і публікацій, присвячених даній проблемі і на які спирається автор; 
виділення невирішених проблем, яким присвячена стаття; формулювання ці-
лей статті (постановка завдання); виклад основного матеріалу дослідження з 
повним обґрунтуванням наукових результатів; висновки з даного дослідження 
і перспективи подальших розвідок у даному напрямку.

Технічні вимоги:
q	загальний обсяг статті – до 20 сторінок;
 загальний обсяг короткого повідомлення – до 6 сторінок. 
q	стандарти: бумага формату А 4; шрифт набору Times New Roman; назва, 

текст статті, додатки: кегль 12 pt, міжрядковий інтервал – 1,5; відомості 
про автора, анотації, ключові слова, резюме, список літератури: кегль 11 
pt, міжрядковий інтервал – 1; поля – ліве – 30 мм , праве – 15 мм, верхнє – 
20 мм, нижнє – 20 мм; сторінки без нумерації. 

До редакції «Вісника...» подається:
q	друкований примірник, підписаний авторами;
q	електронна версія на будь-якому електронному носії у форматі Мicrosoft 

Word; 
q	на окремому аркуші – відомості про автора: прізвище, ім’я, по-батькові; 

вчений ступінь, вчене звання; назва, адреса, телефон установи, де працює 
автор; контактний телефон, поштова чи електронна адреса для співпраці.

Оформлення та послідовність розташування обов’язкових складових 
статті згідно ДСТУ 7152:2010 «Інформація та документація. Видання. 
Оформлення публікацій у журналах і збірниках» та вимогами міжнарод-
них наукометричних баз даних.
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Індекс УДК
Інформація про авторів набирається у наступній послідовності: ініціали, 

прізвище; наукове звання та посада; назва, адреса та телефон установи, де пра-
цює автор; електронна адреса автора (кегль 11).

Назва статті повинна точно відбивати зміст дослідження (прописні бук-
ви, кегль 12). 

Анотація (українською, російською) мовою оригіналу друкується перед 
початком статті (11 кегль) та російською чи української мовами після тексту 
статті. Виклад матеріалу в анотації має бути стислим і точним (близько 50 слів). 

Авторське резюме англійською мовою друкується після тексту статті. Воно 
повинно бути написано якісною англійською мовою, складатися приблизно з 
100-250 слів (850 знаків); зміст повинен повністю відбивати зміст статті, але в 
скороченому варіанті. Структура авторського резюме англійською мовою по-
вторює структуру статті та містить:

- предмет, тема, ціль роботи (Purpose);
- метод чи методологія проведення роботи (Methodology);
- результат роботи (Finding);
- галузь застосування результатів (Practical value);
- висновки (Results).
Для можливості перевірки редакцією «Вісника» правильності перекладу 

резюме англійською мовою потрібно надсилати також і оригінальну версію, з 
якої здійснювався переклад (російський або український аналог). 

Ключові слова (українською, російською та англійською) повинні бути 
лаконічними, відбивати основні терміни, поняття та прізвища осіб, про яких 
йдеться у статті. Це можуть бути слова та словосполучення. Друкуються після 
анотації мовою оригіналу та двома іншими мовами після тексту статті.

Текст статті.
Примітки (якщо вони є) розміщують безпосередньо після основного тек-

сту.
Список використаної літератури, що приводиться наприкінці публікації, 

містить список джерел, на які посилається автор. 
Список літератури до публікації подавати у наступній послідовності:
1) cписок літератури в традиційному варіанті із заголовком «Список вико-писок літератури в традиційному варіанті із заголовком «Список вико-

ристаної літератури», чи «Список використаних джерел», чи «Список викорис-
таних джерел та літератури». Відомості про джерела повинні розташовуватися 
в алфавітному порядку (архівні документи виносяться на початок списку) й 
бути оформлені у відповідності з державним стандартом України ДСТУ ГОСТ 
7.1:2006 «Библиографическая запись. Библиографическое описание» (кегль 
11). Див. зразки оформлення: http://lib.onu.edu.ua/ua/gost/

2) транслітерований та перекладений англійською список літератури з до-
триманням вимог міжнародних стандартів оформлення бібліографічних поси-
лань із заголовком References:
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•	 транслітерація кирилиці латиницею:
- українська мова. Постанова КМ України від 27 січня 2010 року № 55 

«Про впорядкування транслітерації українського алфавіту латиницею» затвер-
джує офіційну транслітерацію українського алфавіту латиницею, встановлює 
діючі правила транслітерації прізвищ та імен громадян України латиницею у 
закордонних паспортах;

- російська мова. Використовувати правила транслітерації Держдепарта-
менту США (http://shub123.ucoz.ru/Sistema_transliterazii.html).

•	 при оформленні посилань використовувати видозмінений бібліогра-
фічний стиль Harvard: 

- автори – транслітерація
- назва статті – транслітерація [переклад англійською]
- назва джерела – транслітерація – курсивом
- місце видання – переклад англійською
- рік, номер, сторінки – переклад англійською
- знаки «. –» замінити на «.» або «,»; знаки «/», «//» не використовувати.
П р и к л а д : 
Zagurenko A.G., Korotovskikh V.A., Kolesnikov A.A., Timonov A.V., Kardymon 

D.V. Tekhnikoekonomicheskaya optimizatsiya dizaina gidrorazryva plasta [Techno-
economic optimization of the design of hydraulic fracturing]. Neftyanoe	khozyaist-
vo. 2008, no.11, pp. 54-57. 

Більш детально з прикладами оформлення можна ознайомитись на офіцій-
ному сайті «Вісника» у розділі «Рукописи»: http://vislib.onu.edu.ua

Дата	надходження статті до редакції (проставляється редакцією).
Додаток (якщо він є) (кегль 12).
Тексти архівних документів чи витяги з інших документів у тексті статті 

набирати 11 кеглем.
Відомості про продовження публікації наводять в кінці кожної частини 

«Продовження (Закінчення) у наступному випуску». На сторінці з початком 
кожної частини в підрядній примітці чи перед текстом – «Продовження (За-
кінчення). Початок див. …».

Посилання на використані джерела в тексті статті подавати тільки у  ква-
дратних дужках, наприклад [1], [1, 6]. Посилання на конкретні сторінки на-
водити після номера джерела, через кому (з маленької букви «с»), далі її но-
мер (наприклад: [1, с. 5]).  Не подавати в тексті розгорнутих посилань, таких 
як (Іванов А. П. Вступ до мовознавства. – К., 2000. – С. 54). 

Не робити посторінкових посилань. 
Ілюстрації подавати в окремій папці у форматі JPG чи TIF з обов’язковим 

зазначенням місця їх розташування в тексті статті. Список ілюстрацій слід по-
давати в окремому файлі у форматі Мicrosoft Word.

Редакційна колегія залишає за собою право на редакційні виправлення. 
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Гонорар за опубліковані роботи авторам не сплачується, друкований при-
мірник не видається.

Статті до редакційної колегії серії журналу приймаються:
–	 за адресою:
Наукова бібліотека Одеського національного університету імені І. І. Меч-

никова
вул. Преображенська, 24,
65082, м. Одеса, Україна
–	 електронною поштою за адресою:
visn_bibl@onu.edu.ua
–	 через офіційний сайт видання	 http://vislib.onu.edu.ua/ (для того, щоб 

мати можливість подавати статті до журналу необхідно зареєструватись на 
сайті).

Рукописи статей та електронні носії авторам не повертаються.
Електронна версія журналу «Вісник ОНУ. Серія Бібліотекознавство, бібліо-

графознавство, книгознавство» знаходиться на офіційному сайті журналу:
http://vislib.onu.edu.ua
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