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ПОГЛЯД КРІЗЬ СТОЛІТТЯ: НАУКОВА БІБЛІОТЕКА 
ОДЕСЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕТУ 
ІМЕНІ  І. І. МЕЧНИКОВА 

Стаття присвячена 200-річному ювілею Наукової бібліотеки Одеського 
національного університету імені І. І. Мечникова і докладно розкриває шлях 
її виникнення, становлення та розвитку. Зроблено акцент на трансформації 
функцій бібліотеки на різних етапах розвитку: від комплектування фондів і 
видачі літератури до наукових та наукометричних досліджень. 

Ключові слова: Наукова бібліотека, Одеський національний університет імені 
І. І. Мечникова, Новоросійський університет, Рішельєвський ліцей, науково-
видавнича діяльність, фонди бібліотеки, рідкісні видання, репозитарій, імідж-
каталог, наукометричні дослідження, Консорціум e-VERUM, Платформа Web 
of Science, обслуговування, академічна доброчесність.

Будівля університетської бібліотеки, яка виходить на Міський сад, у самому 
серці Одеси, знайома багатьом поколінням одеситів. У цієї будівлі своя цікава 
історія. На місці теперішньої будови у 1840-х рр. був міський дім із службами, 
які займала контора одеських питних зборів [5, арк. 21]. Початок цієї історії 
пов’язаний з іменем князів Гагаріних – вельмож, що входили до аристократич-
ної еліти міста. Документ, датований 25 квітня 1842 р., свідчить про подальшу 
продаж міського дому зі службами, який знаходився поблизу Міського саду, 
князю П. І. Гагаріну для забудови плановими будівлями [5, арк. 43].

Князь Гагарін був пристрасним шанувальником театрального мистецтва та 
створив кріпосний театр. У 1845 р. він доручив будівництво споруди для свого 
театру молодому тосканцю Джованні-Баттіста Скудієрі, якого можна постави-
ти в один ряд із видатними міськими зодчими. В одному із фондів Державного 
архіву Одеської області, де зібрані документи архітектурних об’єктів м. Одеси 
та інших міст Причорномор’я, збереглися креслення будинку для майбутнього 
театру [6]. Але цей сюжет не отримав продовження.
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Події в особистому житті П. І. Гагаріна, що змусили його покинути наше 
місто, збіглися з призначенням князя Воронцова намісником Кавказу. Д.-Б. Ску-
дієрі, цей сподвижник генерал-губернатора у справі благоустрою міста, після 
від’їзду останнього з Одеси у 1846 р., відправився слідом за М. С. Воронцовим 
у Тифліс, де був призначений на посаду міського архітектора. Тому ділянку 
землі з недобудованим театром, в якому ще зовсім недавно репетирували спек-
таклі, у князя Гагаріна купила людина зовсім іншої натури – далекоглядний і 
успішний купець Вільям Вагнер (1803–1882).

У фонді Державного архіву Одеської області зберігається документ, датова-
ний 1849 р., який являє собою креслення фасаду будинку на Преображенській 
вулиці, що належав Вагнеру (додаток 1). Автором креслення є архітектор 
Франческо Боффо, що підтверджує підпис, зроблений у правому верхньому 
кутку креслення.

Згідно цього креслення Вільям Вагнер перебудував свій будинок на Преоб-
раженській спеціально під готель, який облаштував на ті часи на найвищому 
рівні. У 1852 р. тут виросла триповерхова будівля готелю «Європейський».

У цей час попечитель Одеського навчального округу М. І. Пирогов, ознайо-
мившись зі станом народної освіти у Новоросійському краї, переконався у 
необ хідності перетворення існуючого тоді в Одесі Рішельєвського ліцею у ви-
щий навчальний заклад. Він зробив усе від нього залежне для відкриття в Оде-
сі університету і домігся від Міністерства виділення коштів на будівництво бу-
дівлі для ліцею. Нова будівля ліцею на Дворянській вулиці відкрилась у 1857 р.

Нам невідомі справжні причини, які спонукали Вагнера звернутися до попе-
чителя навчального округу з пропозицією обміну його готелю «Європейський» 
на «старі» будівлі Рішельєвського ліцею. М. І. Пирогов побачив у подіб ній про-
позиції певні переваги для навчального округу і в своєму поданні до Міністер-
ства, і у записці на ім’я керівництва ліцею виклав вагомі аргументи на користь 
такого обміну.

У 1858 р. М. І. Пирогов, призначений на посаду попечителя Київського 
нав чального округу, покинув Одесу, не завершивши головного свого наміру – 
перетворити ліцей в університет. Але механізм цього процесу був уже запу-
щений, і 1 травня 1865 р. був виданий указ про утворення Імператорського Но-
воросійського університету.

Обмін будівлями відбувся 19 серпня 1858 р. (додаток 2). Будинок на Преоб-
раженській відразу ж після обміну був переданий тому ж купцю Вагнеру, бо до 
моменту відкриття університету термін найму ще не закінчився (додаток 3).

Для приміщення майбутнього університету пропонувалася будівля Ріше-
льєвського ліцею, розташована на Дворянській, Херсонській та Єлисаветин-
ській вулицях. Тільки в 1868 р. університет зайняв будинок на Преображен-
ській вулиці. Тут розмістилося відділення фізико-математичного факультету з 
усіма його лабораторіями і кабінетами.

Постійно зростаюча університетська бібліотека тулилася у головній будівлі 
навчального закладу та відчувала нестачу площі. Займаючи ледве не полови-
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ну першого поверху в головному корпусі університету на Дворянській вулиці, 
вона вже не вміщалась на відведеній для неї території. Будівельна комісія зу-
пинилась на тому, щоб реконструювати так званий «рожевий» університет на 
Преображенській вулиці, добудувавши до нього у глибині Міського саду будів-
лю для зберігання книг.

Головним архітектором будівництва був призначений російський і поль-
ський архітектор, академік архітектури М. К. Толвінський. Будівництво від-
бувалося у 2 етапи: насамперед, необхідно було побудувати будинок книгосхо-
вища у Міському саду, по-друге – розпочати перебудову будівлі, яка виходила 
фасадом на Преображенську вулицю. Для побудови книгосховища розчистили 
від старих одноповерхових будівель майданчик, вирили котлован, заклали у 
ньому цокольний поверх і почали зводити стіни. Будівництво, власне, книго-
сховища тривало протягом 1900–1901 рр.

У зв’язку з переведенням архітектора М. К. Толвінського у 1900 р. у Вар-
шаву закінчення будівництва на Преображенській вулиці затягувалося. За-
вершувати будівництво довелося архітектору О. О. Бернардацці. Перебудова 
фасадної будівлі на Преображенській вулиці завершилась у кінці 1902 р., а 
перенесення книг відбувалося з квітня по вересень цього ж року. При цьому 
бібліотека продовжувала функціонувати. Офіційно нові будівлі були здані лю-
того 1903 р. [19].

***

Що являла собою бібліотека, переїхавши на нове місце? Звернемося до іс-
торії, документів і фактів.

Історія університетської бібліотеки починається з часів існування Рішельєв-
ського ліцею. Заснування навчального закладу ліцейного типу в Одесі за на-
казом російського імператора Олександра I від 2 (14) травня 1817 р. стало важ-
ливою подією в історії міста і всієї Південної України, ще раз підкреслюючи 
значення Одеси не тільки як торгівельного, але і як культурного, освітнього і 
наукового центру.

Ліцей в Одесі був заснований на базі перших навчальних закладів міста – 
Комерційної гімназії і Благородного інституту [14, с. 13] за активного сприян-
ня колишнього на той час градоначальника Одеси та губернатора Новоросій-
ського краю Армана Еммануеля дю Плессі герцога де Рішельє (1766–1822) і 
був названий на його честь [14, с. 2-3]. Основою бібліотеки Рішельєвського 
ліцею стала література цих навчальних закладів (приблизно 150 одиниць). 
Книжкові фонди Комерційної гімназії та Благородного інституту перейшли 
до ліцею в 1817 р. Значна кількість книг із «доліцейської» ери і сьогодні збе-
рігається у фондах Наукової бібліотеки ОНУ. Так, у фонді Наукової бібліотеки 
Одеського університету є примірники бібліотеки Комерційної гімназії з запи-
сами «Для библиотеки Одесской коммерческой гимназии… Директор Флуки», 
а також примірники з записами «Одесского Благородного института… Дирек-
тор Флуки».
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Дослідження архівних документів дозволило уточнити роль герцога де Рі-
шельє у формуванні книжкового фонду бібліотеки ліцею. Грошовий дар ко-
лишнього градоначальника і генерал-губернатора Новоросійського краю став 
важливим внеском у формування фонду бібліотеки Рішельєвського ліцею. На 
15 тис. франків, подарованих герцогом, і майже 6 тис. франків платні за рік 
директора ліцею Шарля Домініка Ніколя останнім у Парижі влітку–восени 
1817 р. було куплено «…богатое собрание книг эллино-греческих, латинских и 
французских» [1, арк. 2 зв.] для бібліотеки ліцею в Одесі. Основним джерелом 
комплектування бібліотеки була централізована закупівля книг за рекомендаці-
єю Міністерства духовних справ та народної просвіти (з 1824 р. – Міністерство 
народної просвіти Російської імперії) [3, арк. 24]. Навчальну літератури закупо-
вували у книжковому магазині Департаменту Міністерства народної просвіти, 
а також у книжкових магазинах університетів Москви, Санкт-Петербургу, Хар-
кова. Бібліотечні фонди поповнювалися виданнями, що замовлялися через Чер-
нігівську, Санкт-Петербурзьку та Московську газетні експедиції [1, арк. 185; 2, 
арк. 24]. Дуже велика увага приділялась поповненню бібліотеки ліцею книгами 
духовного змісту. Рішельєвський ліцей купував книги дублетних фондів інших 
навчальних закладів. Наприклад, у 1850–1851 рр. ліцеєм була придбана значна 
кількість примірників з історії, зібрання дипломатичних актів, у тому числі ста-
родруків із дублетів Імператорської публічної бібліотеки [9, с. 10].

Після розподілу навчального закладу на три відділення – юридичне, фізи-
ко-математичне та камеральне – змінюється бібліотечний фонд, у складі якого 
поряд з книгами з гуманітарних дисциплін збільшується кількість книг при-
родничого, економічного та технічного змісту, що замовлялись викладачами 
ліцею для забезпечення викладання навчальних курсів.

У 1838 р. була створена Студентська бібліотека. Викладачі ліцею намагали-
ся поповнювати цю бібліотеку власними силами, тому що книг не вистачало.

Бібліотека Рішельєвського ліцею змінюється разом із навчальним закла-
дом. У 1838–1865 рр. структура Рішелєвського ліцею та його бібліотеки стала 
більш складною та різноманітною [15, с. 46-47]. Був прийнятий новий статут 
Рішельєвського ліцею (1838 р.) і на бібліотеку почали виділяти щорічно 2000 
рублів, викладач, що здійснював обов’язки бібліотекаря, отримував до своєї 
основної платні 350 рублів [4, арк. 1]. Змінюється організація та формування 
фондів. В Науковій бібліотеці ОНУ зберіглися «Друге продовження каталогу 
книг бібліотеки Рішельєвського ліцею по 1853 р.» та «Третє продовження ка-
талогу книг бібліотеки Рішельєвського ліцею по 1861 р.», що підкреслюють 
традицію розподілу книг за систематичним принципом. Ліцей поступово пе-
ретворюється в університет, відбувається і збільшення кількості бібліотечних 
відділів, що демонструють зміни у структурі навчального закладу.

Дані «Урочистого акту Рішельєвського ліцею» 1861 р. говорять про те, що у 
ліцеї Одеси були створені каталоги: алфавітний, фундаментальний та система-
тичний [10, с. 5]. «Фундаментальний каталог бібліотеки Рішельєвського ліцею 
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з 1 генваря 1861 року» складається з описів 2886 найменувань книг у 4991 
одиницях. Це останній каталог біб ліо теки Рішельєвського ліцею. Згідно його 
даних у біб ліо теці ліцею, на момент його перетворення в університет, налічу-
валось 11298 найменувань книг [23]. Перша книга каталогу Новоросійського 
університету починається цифрою 11299. Таким чином, фундаментальна біб-
ліо тека Рішельєвського ліцею повністю перейшла до Новоросійського універ-
ситету.

За свідченням першого історіографа Новоросійського університету 
О. І. Маркевича, коли 1 травня 1865 р. Новоросійський університет прийняв 
від ліцею біб ліо теку, в ній налічувалося 28505 томів так званої основної біб ліо-
теки і 4930 томів студентської [16]. Подальше поповнення біб ліо теки відбува-
лося лише у незначній мірі коштами державного бюджету, які були дуже малі 
порівняно з потребами біб ліо теки і значно меншими, ніж асигнувалися іншим 
університетським біб ліо текам країни. Так, згідно з першим кошторисом Ново-
російського університету, що затвердив імператор Олександр II влітку 1864 р. 
у розмірі 213,5 тис. руб. сріблом, на штати біб ліо теки (один біб ліо текар та два 
його помічники), придбання книг та передплату часописів і газет, утримання 
помешкання припадало біля 4 % загальних університетських витрат [8]. Таке 
фінансування було жебрацьким, але існувало протягом багатьох десятирічь, на 
що звертали увагу сучасники. Так, О. І. Маркевич у 1890 р. писав про неодно-
разові марні прохання Ради університету збільшити кошти на закупівлю книг 
для біб ліо теки, про те, що університет отримує у недостатньому обсязі новітні 
видання. Особливо незадовільним був склад студентської біб ліо теки, не ви-
стачало штатів [19].

Але, не дивлячись на всі негаразди, фонди біб ліо теки швидко зростали, 
вона ставала одним з великих і відомих осередків науки та культури.

Цікаво порівняти склад біб ліо теки Новоросійського університету у рік його 
заснування з даними, які є за 1913 р. – напередодні першої світової війни. За-
гальна кількість томів у основній біб ліо теці збільшилася за цей час майже у 
10  разів (278 515 томів) і мала 1 629 карт, планів, схем; студентська – більш 
ніж у 5 разів (22 844 томів), відповідно, карт, планів, схем – 59 [7, с. 130-131].

Здебільшого біб ліо тека збагачувалась колекціями книг, які дарували різні 
приватні особи та наукові, культурні, доброчинні заклади.

Першим важливим за своїм значенням і обсягом книжковим придбанням 
була слов’янська біб ліо тека відомого професора-славіста та етнографа А. Ку-
харського. Не менш цінним у науковому відношенні стало придбання у 1867–
1868 рр. книжкових зібрань академіка П. С. Білярського і відомого польського 
історика права Р. Губе.

У 70-х рр. XIX ст. біб ліо тека поповнилася стародруками місцевих старо-
вірів. Московський університет, Петербурзька Академія наук, Пулковська об-
серваторія, Афінський університет відгукнулися на прохання Новоросійсько-
го університету і передали у дарунок дублети з книгосховищ своїх біб ліо тек. 



14

ISSN 2304-1447. Вісник ОНУ. Серія: Бібліотекознавство, бібліографознавство, книгознавство. 2017. Т. 22, вип. 1

Надсилали свої видання Дерптський, Петербурзький, Харківський, Київський 
університети. У свою чергу, біб ліо тека Новоросійського університету без-
коштовно відправляла книги, дублети яких мала, до Ташкентської публічної 
біб ліо теки, Одеського слов’янського благодійного товариства, Аккерманської 
міської біб ліо теки, Демидівського ліцею в Ярославлі.

Університет одержував у дар книги від багатьох приватних осіб. У середині 
XIX ст. у біб ліо теку надійшов найцінніший фонд славіста В. І. Григоровича, 
у кінці 1890 рр. – на початку XX ст. біб ліо тека отримала колекції родини Во-
ронцових, О. Г. Строганова, історика, члена-кореспондента Петербурзької АН, 
директора Публічної біб ліо теки в Петербурзі М. К. Шильдера та ін. Крім дуже 
цінних фондів монографічної літератури, біб ліо тека мала цікаві рукописи та 
періодичні видання різними мовами. Навіть, той, хто не був ніколи читачем 
нашої біб ліо теки, напевне чув про багатство її фондів, яке починалося у перші 
десятиріччя існування університету.

Не можна не сказати про перших університетських біб ліо текарів. Першим 
тут свою посаду зайняв Віталій Матвійович Шишковський (1822–?), який пра-
цював ще у біб ліо теці ліцею. Йому довелося займатися поповненням фондів, 
придбанням книжкових колекцій, збільшенням штату, публікацією друкованого 
каталогу університетської біб ліо теки. В. М. Шишковського, який пропрацював 
у біб ліо теці більше 40 років, замінив Людвіг Пилипович Брун (1841–1905) – 
представник добре відомої у наукових колах династії професорів Брунів. Один 
із них, Ф. К. Брун, на самому початку свого життя і кар’єри в Одесі, більше 3-х 
років був завідувачем біб ліо теки Рішельєвського ліцею. Його син, Л. Ф. Брун, 
віддав університету і служінню книзі сорок років життя. У цілому сім’я Брунів 
пропрацювала у біб ліо теці три чверті сторіччя. Саме за керівництва Л. Ф. Бру-
на університетська біб ліо тека переїхала до нового приміщення на вулиці Пре-
ображенській (1902) [18].

Наступником Л. Ф. Бруна став Петро Степанович Шестериков (1859–1929) – 
один із засновників вітчизняного біб ліо текознавства. Фактично наукова робота 
у біб ліо теці почалася у 1888 р., коли П. С. Шестериков почав працювати штат-
ним біб ліо текарем. За його ініціативою було створено біб ліо течний гурток, 
члени якого через рік вирішили перетворити його у товариство, було складено 
проект Статуту та подано на розгляд професорам університету. Статут було 
затверджено 5 березня 1911 р. Головою обраний професор І. А. Линниченко.

З 1913 до 1917 р. Одеське бібліографічне товариство видало 5 томів (36 
випусків) своїх «Известий». У ці роки побачила світ низка краєзнавчих біблі-
ографій, у тому числі бібліографічні списки з історії Одеси, Бессарабії, по-
кажчики літератури проф. М. Ф. Комарова, Г. С. Сковороди, детальні описи 
деяких місцевих видань. Вченою Радою університету у 1913 р. П. С. Шесте-
рикову було доручено вивчити організацію біб ліо течної справи у Російській 
імперії з метою застосування передового досвіду у роботі університетської 
біб ліо теки. П. С. Шестериков глибоко проаналізував постановку біб ліо течної 
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справи у країні, детально описав організацію біб ліо теки Новоросійського уні-
верситету, дав рекомендації щодо її удосконалення1. Слід сказати, що струк-
тура біб ліо теки, організація її фондів та користування ними в ІНУ на той час 
були на більш високому рівні, ніж у більшості університетських біб ліо тек Ро-
сійської імперії. Результатом серйозного дослідження і вивчення передового 
біб ліо течного досвіду стала монографія С. П. Шестерикова «Постановка би-
блиотечного дела в университетских и некоторых других библиотеках России» 
(Одесса, 1915). Підвищувати престиж рідної біб ліо теки П. С. Шестериков міг 
завдяки добре підібраній команді співробітників (М. О. Григорович, І. І. Ду-
синський, П. В. Левандовський, М. В. Смирнов), серед яких були справжні 
інтелектуали з університетською освітою. Помічник біб ліо текара І. І. Дусин-
ський (1879–1919) у спеціальній публікації ставив питання про матеріальне 
і службове положення особового складу університетських біб ліо тек, котра і 
сьогодні не втратила своєї актуальності. Різнобічно обдарована людина, сучас-
ному читачу І. І. Дусинський відомий, перш за все, як геополітик, публіцист і 
панславіст (у 1919 р. він став однією із жертв «червоного терору» [20]). Також 
відзначимо, що повноцінним членом невеликого колективу університетської 
біб ліо тека була Лючія Карлівна Брун – перша жінка, прийнята на штатну по-
саду в Новоросійському університеті (безперервно працювала у біб ліо теці до 
1957 р.).

Після розформування Одеського університету в 1920 р. його біб ліо тека нео-
дноразово змінювала свою назву: Головна біб ліо тека вищої школи м. Одеси 
(1920–1923), Центральна наукова біб ліо тека м. Одеси (1924–1930), Одеська 
державна наукова біб ліо тека м. Одеси (1930–1933).

Двадцяті роки XX ст. – воістину «золоте століття» в історії одеської біб-
ліо течної та книжкової справи, коли обидві найбільші біб ліо теки міста – Цен-
тральна нау кова біб ліо тека м. Одеси та Одеська публічна біб ліо тека – мали 
блискучий склад співробітників. Досить сказати, що у «публічці» одночасно 
працювали О. М. Дерибас (1856–1937), М. П. Алексєєв (1896–1971), О. М. Тю-
нєєва (1889–1984), а у ЦНБ – Й. Л. Вайнштейн (1894–1980), Ф. Є. Петрунь 
(1894–1963), І. Я. Фаас (?–1944), Г. Д. Штейнванд (1896–?), М. М. Петрин-
ський (1890–1938), К. О. Копержинський (1894–1954) та ін. Одним із перших 
керівників Головної біб ліо теки Вищої школи м. Одеси (протягом 8 місяців до 
адміністративного видворення його за кордон у вересні 1922 р.) був колиш-
ній професор кафедри руської історії ІНУ Антоній Васильович Флоровський 
(1884–1968), а 13 листопада 1922 р. директором біб ліо теки було призначено 
професора Одеського інституту народної освіти, психолога і педагога, зго-
дом – члена-кореспондента АН СРСР, академіка АПН СРСР Сергія Леонідови-
ча Рубінштейна (1889–1960). Будучи керівником Наукової біб ліо теки, він зміг 
добитися права для біб ліо теки друкувати наукове видання «Праці Одеської 
центральної наукової біб ліо теки» (було видано 3 томи).
1  Петро Степанович Шестериков, член Новоросійського товариства дослідників природи, відомий також як 

фахівець із флори Південної України і автор робіт із флористики, зібрав цінну колекцію гербарію.
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Блискучий організатор науки С. Л. Рубінштейн був ініціатором роботи бі-
бліографічного семінару (1923), який став осередком наукової праці біб ліо теки.

С. Л. Рубінштейн сприяв створенню національного репертуару української 
книги. Значну кількість досліджень учасники бібліографічного семінару при-
свячували саме українознавчій тематиці. Було складено бібліографію творів 
видатних українських діячів — М. С. Грушевського, С. Єфремова, В. Гнатю-
ка, українського літературознавства у цілому за 1926 р., преси революційного 
періоду, національних меншин Одеси, сходознавчої літератури, бібліографію 
Ucrainica.

У цей час біб ліо тека стала не тільки провідним науковим закладом, що за-
безпечував науковий процес у місті, а й відомою в Україні та Радянському Со-
юзі. Основним напрямком діяльності стало перетворення її з пасивного книго-
сховища на активний фактор загальної системи освіти у країні, надало їй ваги 
та поставило на належне місце серед наукових закладів, що вивчали питання 
біб ліо текознавства, книгознавства та бібліографії. Цей напрямок діяльності за-
лишається найважливішим і на сучасному етапі наукової роботи.

Розроблялися питання наукової класифікації, яку було покладено в основу 
реформування систематичного каталогу біб ліо теки, обговорювалися проблеми 
вивчення стародруків та рукописних фондів, введення їх до широкого науко-
вого обігу. Багато у чому завдячуючи наполегливості та принциповості Сергія 
Леонідовича, в Одесі залишилися біб ліо теки Воронцових і О. Г. Строганова, 
зібрання В. І. Григоровича, раритети з колекції Р. Губе.

У цей період у бібліографічному семінарі активно працював відомий лі-
тературознавець, фольклорист, етнограф, бібліограф К. О. Копержинський. 
У 1925–1929 рр. він викладав в Інституті народної освіти, одночасно публі-
кував свої дослідження у «Працях Одеської центральної наукової біб ліо теки».

Серед співробітників, які становили «інтелектуальний цвіт» біб ліо теки, слід 
виділити Йосипа Львовича Вайнштейна (1894–1980), який в Одесі почав свій 
творчий шлях вченого, ерудита, прекрасного знавця джерел, автора робіт із ме-
дієвістики, історіографії та методологічних проблем історичної науки. Саме 
Йосип Львович став ініціатором організації на базі біб ліо теки Музею книги 
(відкритий в 1927 р.).

Працював у Науковій біб ліо теці Г. Д. Штейнванд, відомий ґрунтовною ро-
ботою з опису всіх періодичних видань Одеси періоду 1917–1921 рр. (разом 
із С. П’ятницькою, Т. Ходжаш, аспірантом кафедри бібліографії А. Варнеке, 
М. Рапопорт, аспірантом С. Боровим).

Серед інших плідних починань тих років – створення картографічного кабі-
нету, Українського відділу біб ліо теки (Ucrainica).

З перших років радянської влади Наукова біб ліо тека отримала статус нау-
ково-дослідницького закладу і ввійшла до числа провідних науково-освітніх 
організацій СРСР. З 1926 р. у ЦНБ м. Одеси почалась професійна підготовка 
біб ліо течних співробітників, була відкрита аспірантура, першим випускником 
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якої став Саул Якович Боровий (1903–1989) – видатний історик російського 
і українського єврейства, спеціаліст із соціально-економічної історії XVI–
XIX ст. Захистивши у 1930 р. свою «промоційну» роботу (аспірантську дис-
ертацію), С. Я. Боровий став першим і єдиним в Україні довоєнних років спе-
ціалістом, котрий отримав учену ступінь із книгознавства. В аспірантуру при 
ЦНБ м. Одеси були прийняті також О. Б. Варнеке (1904–1938(?)), син видатно-
го одеського мистецтвознавця і дослідника античної культури Б. В. Варнеке, 
та О. М. Горецький.

Отже, у 1920-ті рр. колишня університетська біб ліо тека стала одним із про-
відних наукових закладів на півдні України.

Вже тоді розпочався важкий шлях перетворення біб ліо тек із пасивного кни-
госховища у повноцінні науково-дослідні заклади.

У 1930 р. згідно з постановою Раднаркому України Центральну наукову 
біб ліо теку м. Одеси було об’єднано з Одеською публічною біб ліо текою (нині 
Одеська національна наукова біб ліо тека). Фактично об’єднання відбулося 
лише за адміністративним примусом. Кожна з цих біб ліо тек залишалася у сво-
їх приміщеннях зі своїми фондами, хоча частину фондів Центральної наукової 
біб ліо теки, у тому числі найцінніший фонд Музею книги та довідково-бібліо-
графічних видань, було передано публічній біб ліо теці.

У 1933 р. згідно з постановою Раднаркому РСФСР та України було відкрито 
Одеський державний університет і наступного року біб ліо тека знову перейшла 
до його складу. Біб ліо тека стала одержувати обов’язковий платний примірник 
усіх книжкових видань, що виходили в Україні. Напередодні Великої Вітчиз-
няної війни книжковий фонд включав 1 млн 300 тис. томів. Студентська біб ліо-
тека нараховувала 100 тис. томів, мала 10 штатних співробітників.

Після відновлення університетів в Україні та організації Одеського дер-
жавного університету в 1933 р. була продовжена та набула нового змісту пла-
нова бібліографічна робота біб ліо теки. У 1938 р. заново організували біблі-
ографічний відділ – у своєму роді «мозок» біб ліо теки. Його співробітники 
активно долучались до інформаційно-довідкової, видавничої та краєзнавчої 
роботи. В  організації відділу приймала участь відомий український бібліограф 
М. В. Рапопорт (1893–1959). Під керівництвом Марії Володимирівни у біб ліо-
теці створювалися систематичний каталог і систематична картотека статей.

З початком репресій у країні в кінці 1920-х – на початку 1930-х були звіль-
нені, відправлені до таборів численні представники інтелігенції Одеси, у 
тому числі працівники біб ліо тек міста. Серед співробітників колишньої уні-
верситетської біб ліо теки, що працювали в ній у різні роки, були репресова-
ні О. Б. Вернеке, В. Я. Герасименко, О. М. Горецький, К. О. Копержинський, 
М. М. Петринський, Ф. Є. Петрунь, Г. Д. Штейнванд (на рубежі 1980–90-х рр. 
всі вони були реабілітовані) [11; 21]. Одночасно проводились «чистки» книг, 
створювались спецфонди, спецхрани. На долю біб ліо теки Одеського універси-
тету в ХХ ст. випало немало важких випробувань. Найстрашнішим була війна.
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Події Великої Вітчизняної війни залишили свій слід у долі університетської 
біб ліо теки. Під час героїчної оборони Одеси у приміщенні біб ліо теки розташо-
вувався штаб ПВО та винищувальний батальйон. Після відходу наших військ 
біб ліо тека мала гнітючий вигляд: було вибито скло у вікнах, повалено стела-
жі. Тільки незначну частину біб ліо теки, а саме мінімум навчальної літератури 
змогли вивезти під час евакуації університету в Туркменію (Байрам-Алі).

Біб ліо теку університету на вул. Преображенській (під час війни вулиця но-
сила назву короля Міхая) підпорядкували колишній Міській державній пуб-
лічній біб ліо теці імені Горького та зробили її абонементом. З 2 січня 1942 р. 
видатний біб ліо текознавець Олександра Миколаївна Тюнєєва (1888–1984) ста-
ла директором вже двох біб ліо тек під загальною назвою Одеська центральна 
наукова біб ліо тека. Абонементом, тобто університетською біб ліо текою, завід-
увала одна із найстаріших її працівниць – Тамара Захарівна Ходжаш.

Разом із невеликою групою співробітників вона вкладала всі сили у те, щоб 
біб ліо тека вистояла. За спогадами О. М. Тюнєєвої, щоб перешкодити масово-
му вивезенню книг, біб ліо текарі вдалися до хитрощів: книжковий каталог був 
розсипаний співробітниками і складений в ящики у хаотичному порядку; «по 
строжайшему приказу о ценнейших фондах Воронцовской и Строгановской би-
блиотек не упоминалось, каталоги на них спрятаны, сами фонды засекречены 
и, таким образом, спасены...» [22, с. 183].

Завдяки самовідданій праці та мужності біб ліо течних працівників, які за-
лишилися в Одесі під час окупації, вдалося зберегти приміщення і фонди 
університетської біб ліо теки. До біб ліо теки університету в ті тяжкі роки по-
вернулися і надалі працювали знавці біб ліо течної справи: А. К. Папаспіра-
ки, М. В. Севаст’янова, О. Є. Юрківська, М. В. Аргіропуло, Л. К. Брун, брати  
Є. М. та В. М. Чернецькі, М. М. Беляєва та інші. Під час окупації біб ліо тека 
зазнала великої шкоди: був знищений її картографічний фонд, до складу якого 
входили рідкісні карти та атласи, портолани.

Післявоєнна біб ліо тека зайняла своє місце в університеті, який успішно 
функціонував під час евакуації, а після звільнення Одеси зумів як найшвидше 
налагодити роботу. У складні 1945–1946 рр. біб ліо теку очолював В. І. Литов-
ченко – викладач психології та історії педагогіки педагогічного інституту та 
університету. У роки війни він був підпільником, підтримував зв’язок із пар-
тизанами. Василь Іванович добре розбирався у людях: посаду заступника ди-
ректора біб ліо теки з наукової роботи він запропонував Т. З. Ходжаш, одному з 
найкомпетентніших фахівців, автору першого путівника по біб ліо теці (1959). 
В. І. Литовченко запросив на роботу в біб ліо теку тоді ще зовсім молодого Вік-
тора Семеновича Фельдмана (1915–2008), що став згодом легендарним бібліо-
графом, гордістю університету.

14 лютого 1945 р. постановою Ради Народних Комісарів (№ 198) біб ліо теці 
Одеського державного університету було присвоєно статус науково-дослідної 
установи. Таким чином були оцінені заслуги колективу біб ліо теки у формуван-
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ні фондів, його соціальна значимість для культурного і наукового життя міста 
і всього регіону.

Після утвердження Наказу РНК УРСР 1945 р. про надання біб ліо теці стату-
су наукової установи, наукова робота стала основною в її діяльності. Тепер, по-
ряд із науковою та навчально-допоміжною роботою, співробітники отримали 
можливість займатися самостійною науково-дослідницькою діяльністю, тісно 
пов’язаною з науковими темами професорсько-викладацького складу універ-
ситету. Наукова робота біб ліо теки стала складовою частиною наукової роботи 
всього університету та узгоджувалась з нею. Відтоді плани і тематика роботи 
біб ліо теки затверджувались Вченою радою університету, а її куратором став 
проректор із наукової роботи. Основною науковою темою стає моніторинг пу-
блікацій співробітників університету та робіт про них, які дозволяли скласти 
об’єктивну картину діяльності всього університету, його підрозділів, наукових 
шкіл, розвитку наукового та навчального процесу як в історичному аспекті, 
так і з точки зору сучасного стану. Необхідно було підняти величезний пласт 
матеріалу за всі роки існування університету, який відбивав би діяльність усіх 
його співробітників.

Результатом цієї грандіозної роботи бібліографів 1945 – середини 1960-х рр. 
стала підготовка до видання бібліографічного словника професорсько-викла-
дацького складу Одеського державного університету ім. І. І. Мечникова. З ме-
тою збору матеріалу бібліографи працювали в Одеському обласному архіві, 
архіві університету, виїжджали у відрядження до архівів Києва, Харкова, Дні-
пропетровська. Викладачі, які на той час працювали в університеті, заповню-
вали анкети та давали відомості про свої публікації. Було зібрано інформацію 
про 714 постатей вчених, розпочалася робота над виданням. Але ця робота 
була припинена з невідомих причин, матеріали залишилися в архіві бібліогра-
фічного відділу в рукописному варіанті.

З початку 1950-х років біб ліо теку очолив досвідчений славіст, талановитий 
лінгвіст, доцент філологічного факультету Микола Васильович Павлюк (1920–
1978), який багато зробив для підвищення престижу біб ліо теки як наукового 
підрозділу університету. За час його керівництва були видані бібліографічні 
покажчики, які стали прикрасою у загальній масі університетських публіка-
цій. Так, у 1957 р. побачив світ спеціальний випуск «Праць Одеського держав-
ного університету» (Т. 147. Бібліографічна серія, вип. 1). Підготовка першого 
збірника бібліографічних робіт була зумовлена тим, що багато вчених нашого 
вишу своїми видатними досягненнями та відкриттями зробили значний вне-
сок у вітчизняну та світову науку. Однак до того часу не було ні одного біблі-
ографічного посібника, який відобразив би у повній мірі та систематичності 
наукову працю університету за дореволюційний період. Відкрила цей збірник 
стаття самого Миколи Васильовича Павлюка «Періодичні видання Одеського 
(Новоросійського) університету за 90 років». Тут же було вміщено систематич-
ний покажчик до «Записок Новороссийского университета» за 1867–1919 рр. 
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(укладачі О. Ф. Борисова, М. М. Бушева, Р. М. Рапопорт). До 100-річного юві-
лею університету у 1965 р. було випущено фундаментальне видання «Історія 
Одеського університету за 100 років», у підготовці якого брали активну участь 
працівники Наукової біб ліо теки, М. В. Павлюк був членом редакційної колегії.

У післявоєнні роки у біб ліо теці продовжували працювати найстаріші її ро-
бітники, представники старої інтелігенції, які отримали освіту ще в дореволю-
ційні часи. Тамара Захарівна Ходжаш, досконало знаючи фонди, багато часу 
присвятила підготовці «Путівника по Науковій біб ліо теці ОДУ» (1959), який 
давав уявлення про книжкові багатства, систему їхньої класифікації, органі-
зацію та структуру біб ліо теки, її історію, сучасність, роботу з обслуговування 
читачів та наукову роботу.

Тамара Мойсеївна Гольд була не тільки прекрасним бібліографом, а й біо-
логом-консультантом із природничих наук, яка у довоєнні роки була аспірант-
кою академіка В. І. Липського, тісно співпрацювала з професором І. І. Пуза-
новим. Вона була відома своїми публікаціями у наукових журналах із біології 
про вчених-ботаніків зі світовими іменами Г. А. Боровикова, І. І. Пузанова, 
В. І. Липського, П. С. Шестерикова, В. А. Ротерта. Вона присвятила багато 
часу укладанню систематичного покажчика до «Записок» Товариства сільсько-
го господарства Південної Росії.

Особливої згадки заслуговує головний бібліограф біб ліо теки, випускник 
юридичного факультету Новоросійського університету А. К. Папаспіракі 
(1890–1972), який протягом декількох десятиліть вів копітку роботу з книж-
ковими раритетами. Згадуючи свого вчителя, B. C. Фельдман писав: «Андрей 
Константинович был единственным консультантом по описанию редких из-
даний и участвовал в отборе ценных книг <...> из основного фонда библио-
теки <...> я был поражен необычайной широтой и глубиной его знаний <...>. 
Впервые я увидел научный подход к изучению истории книги и книжных со-
браний» [13, с. 29-30].

У післявоєнний час тут працювали такі високопрофесійні спеціалісти: 
М. В. Аргіропуло, С. В. Білецька, А. Г. Бирюкова, В. О. Бозіна, С. В. Бондар, 
Т. М. Гайдай, Е. П. Ганчицька, Є. С. Жакуліна, А. В. Захарова, Є. М. Зенькова, 
М. І. Кириченко, З. С. Лебедєва, Н. Г. Лівшиць, О. О. Мишаков, О. Ю. Ноткіна, 
А. К. Папаспіракі, Е. В. Пилипчук, Ю. Я. Письмен, Л. І. Побочна, P. M. Рапо-
порт, К. А. Рибарь, В. К. Руденко, Т. В. Сиврук, В. М. Терлецька, Г. О. Тим-
ошина, Н. М. Третьяк, М. О. Трофименко, B. C. Фельдман, Е. Ф. Чижевська, 
Т. І. Еллерман, Н. С. Юсім та ін. [12, с. 178-182].

Більше п’ятдесяти років пропрацював в університеті учасник Великої Віт-
чизняної війни, відзначений державними нагородами Петро Михайлович Бон-
даренко (1922–2001). Він понад двадцять років очолював біб ліо теку, а останні 
роки працював співробітником відділу рідкісних книг і рукописів. Під його 
керівництвом у біб ліо теці відбулися істотні зміни у матеріальному становищі 
та інформаційно-бібліографічному обслуговуванні читачів. Поряд з ним плід-
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но працювала освічений бібліограф, заступник директора з наукової роботи 
Емма Вікторівна Пилипчук.

Саме Петро Михайлович підтримав ідею відновлення Музею книги універ-
ситетської біб ліо теки, який був заново відкритий 7 лютого 1979 р. Попередньо 
найкомпетентнішими і найдосвідченішими бібліографами А. К. Папаспіракі, 
Т. З. Ходжаш, B. C. Фельдманом, М. В. Аргіропуло із загального книгосховища 
було відібрано п’ять тисяч книжкових раритетів, які розмістили у Воронцов-
ських шафах, а найбільш рідкісні та найцінніші – на 14 вітринах.

Протягом декількох десятиліть справжньою «господинею» Музею книги 
була кадровий співробітник біб ліо теки Є. В. Савельєва. Довгі роки лекції та 
екскурсії Єлизавети Володимирівни користувалися успіхом у вдячних слу-
хачів – від першокурсників до академіків і дипломатів. Великим ентузіастом 
книги був її колега М. В. Аргіропуло (1919–2008). Микола Всеволодович був 
справжнім фанатом бібліофільських мініатюрних видань, у 1970–1980-ті рр. 
він доклав чимало зусиль для поповнення ними колекцій біб ліо теки.

І сьогодні просвітницька діяльність Музею книги Наукової біб ліо теки ОНУ 
імені І. І. Мечникова (екскурсії для студентів, школярів, науковців, гостей уні-
верситету та міста, наукова практика бакалаврів і магістрів з гуманітарних спе-
ціальностей, різноманітні виставки тощо) сприяє створенню цілісної системи 
навчання і виховання творчої особистості сучасного фахівця. Цю традицію 
продовжив талановитий бібліограф і краєзнавець Віктор Семенович Фель-
дман. Понад півстоліття B. C. Фельдман присвятив улюбленій біб ліо теці, до-
помагаючи всім – і студентам, і викладачам, залишивши після себе цікавий 
архів і цінне книжкове зібрання, які зберігаються зараз у біб ліо теці у складі 
його іменної колекції. Громадськість міста високо оцінила заслуги блискучого 
книгознавця, представивши його у 2001 р. до звання першого лауреата Між-
народної Дерибасівської премії. Восени 2010 р. в пам’ять про талановитого 
бібліографа і краєзнавця була відкрита меморіальна дошка на фасаді будинку у 
Воронцовському провулку, де жив Віктор Фельдман з 1982 р.

1970–1980-ті рр. ознаменувалися становленням системи науково-технічної 
інформації у країні. У структурі державних установ та організацій з’явилися 
нові підрозділи – інформаційні відділи, в яких працював штат інженерів-ін-
форматорів. Біб ліо теки також стали органами науково-технічної інформації. 
Було відкрито такий підрозділ і у Науковій біб ліо теці Одеського університету. 
У ці роки до штату біб ліо теки влилася ціла плеяда спеціалістів: Г. І. Войчен-
ко, Т. М. Добринова, С. М. Кириченко, К. І. Колесниченко, Л. М. Крапивка, 
М. О. Подрезова, М. П. Пясецька, С. М. Старицька, В. В. Самодурова, О. В. Су-
ровцева, Н. С. Тахтарова, Т. А. Фурман, В. В. Ярова та ін. У 1990-ті – на початку 
2000-х рр. до колективу біб ліо теки увійшли: О. М. Андрєєва, Г. П. Бахчиванжи, 
М. Б. Іващенко, Н. Є. Данилюк, О. О. Спіцина, Е. Т. Манукян та ін. Всі ці спе-
ціалісти з часом стали професіоналами біб ліо течної справи.
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Ще у 1965 р. Колегією Міністерства культури СРСР була прийнята поста-
нова про впровадження у практику роботи біб ліо тек першого видання ББК 
(біб ліо течно-бібліографічної класифікації). Це була велика робота. Тому пред-
метом особливої уваги біб ліо теки став систематичний каталог, фактично на-
ново створений на основі нової ББК. Досвідчений бібліограф Трофименко 
Марія Олексіївна – перша завідуюча сектором класифікації, який сама і ство-
рила (1970) – керувала цим відповідальним проектом. Вона була вимогливою, 
ініціативною й водночас доброзичливою людиною, наставником та вчителем 
молодих спеціалістів з класифікації наук. Марія Олексіївна виховала плеяду 
провідних фахівців біб ліо теки, серед них – М. О. Подрезова, Н. В. Кабанова, 
А. В. Зайченко, Н. В. Мусієнко.

У 1983 р. згідно з міністерським наказом від 31 грудня 1982 р. і з метою 
удосконалення біб ліо течного та інформаційного обслуговування навчально-
виховного процесу і наукової роботи, а також з метою ліквідації паралелізму 
в роботі та дублювання функцій наукова і студентська біб ліо теки (з фондом у 
861 тисяч одиниць) були об’єднані в один структурний підрозділ університету. 
З цього року почало здійснюватися спільне комплектування, єдине управління.

З 1989 по 1998 рр. Наукову біб ліо теку очолювала Світлана Михайлівна Ста-
рицька – кадровий співробітник, висококваліфікований фахівець біб ліо течної 
справи. Світлана Михайлівна доклала багато зусиль до комплектування біб-
ліо теки у цей складний період, коли поповнення біб ліо течних фондів у країні 
значно зменшилося внаслідок об’єктивних причин: скорочення фінансування 
біб ліо тек, інфляції, розриву інформаційного простору, зростання цін на всі 
види друкованої продукції. У цей період біб ліо тека сама розшукувала джерела 
поповнення фондів: це були збережені зв’язки з книгообміну, спонсорські та 
благодійні внески, подарунки організацій, окремих осіб, зокрема професорів 
університету (Б. О. Шайкевича, В. В. Сердюка, С. П. Ільйова, І. П. Зелінського).

Закінчення у наступному випуску
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Статья посвящена 200-летнему юбилею Научной библиотеки Одесского наци-
онального университета имени И. И. Мечникова и подробно раскрывает путь 
ее возникновения, становления и развития. Сделан акцент на трансформации 
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функций библиотеки на разных этапах развития: от комплектования фондов и 
выдачи литературы до научных и наукометрических исследований.
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LOOK THROUGH CENTURIES: SCIENTIFIC LIBRARY 
OF  ODESSA I. I. MECHNYKOV NATIONAL UNIVERSITY

Article is devoted to 200-year anniversary of Scientific library of Odessa I. I. Mech-
nikov National University and in detail opens a way of its emergence, formation and 
development. The emphasis on transformation of functions of library at different 
stages of development is placed: from completing of funds, delivery of literature 
to scientific, scientometric researches. The considerable attention is paid to the per-
spective directions of information and communication work.
`Throughout the entire period of existence the University library dynamically 
developed and extended. In the twentieth century, it became a scientific center, which 
is engaged in development of methodical recommendations for high school libraries 
of the South of Ukraine, combining introduction and development of multimedia 
technologies and complex studying of fund, in particular the historical and dispersed 
collections, the biographic researches connected with history of university, 
information disclosures of collections of rare editions. Carries out information and 
analytical maintenance of scientific achievements of scientists of higher education 
institution for achievement and maintenance of worthy academic level of university.
Article will be useful not only to historians and to librarians of the South of Ukraine, 
but also for interested local lore specialists.
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Додаток 1. 

ДАОО. Ф. 895. Оп. 1. Спр. 250. № 5403.  
Чертеж будинку, що належав В. Вагнеру по Преображенській вулиці, 24 

(за проектом Д. Боффо)

ДОДАТКИ
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Додаток 2 

ДАОО. Ф. 44. Оп. 3. Спр. 69. Арк. 14 зв.  
[Купчая]

 Копия

 Лета тысяча восемьсот пятьдесят 
восьмого

  Августа в девятнадцатый день. 
 Одесский 1-й гильдии купец Виль-

гельм Федоров сын Вагнер, с Высо-
чайшего соизволения последовавшего 
в 16-й день минувшего июля сего года, 
учинил обмен, по коему я, Вагнер дом 
свой, состоящий Херсонской губернии 
в г. Одессе 1 части на Преображенской 
улице в LXIV/LXV квартале под №№ 
704, 705 и 706 и частию из № 702 и 
703, со всеми принадлежащими к нему 
строениями и землею, как значится по 
документам, по коим принадлежит 
мне тот дом, а именно: данной Одес-
ского Строительного Комитета, от 8 
Декабря 1850 г. за № 8.555 по Преоб-
раженской улице и с другой против-
ной стороны к саду тридцать саж.; а в 
дворе по обеим сторонам по тридцать 
саж. восем вершк. Всего девятьсот 
пять квад. сажень и купчей крепости, 
совершенной в Одесском Коммерче-
ском суде, 1-го Ноября 1851 г. за № 364, и сделки с вдовою чиновника 5-го класса Анною Джунковскою, 
засвидетельствованной в том же Суде, 10 Марта 1850 г. за № 101 в длину по улице десять сажень и три 
четверти арш., а в ширину во дворе двадцать пять саж. два аршина и семь вершк., уступаю в собствен-
ность Ришельевскому Лицею, а в замен оного получил старые здания Ришельевского Лицея, состоящие 
Херсонской губернии в г. Одессе 1-й части в V квадрате по Екатерининской улице, Дерибасовской и 
Ланжероновской улицам под № 29, 30, 31, 32, 33 и № 34 и частию под № 557 и 559 со всеми строениями 
и землею, как значится в данной выданной мне из Одесского Коммерческого суда сего числа за № 315 
на владение оными. Каковое имение мое никому другому не продано, не заложено и ни у кого ни в какие 
крепости не укреплено. К сей купчей, что я дом свой со всеми строениями, как выше значится, обменял 
на означенные в оной купчей здания Ришельевского Лицея по собственному своему согласию в том руку 
приложил Одесский 1-й гильдии купец Вильгельм Федоров сын Вагнер. 

 У сей купчей свидетелем был, руку приложил Одесский 2-й гильдии купец Андрей Михаилов сын Посо-
хова. У сей купчей свидетелем был, руку приложил Одесский 2-й гильдии купец Александр Иванов сын 
Дедаменикт. У сей купчей свидетелем был и руку приложил надворный советник Иосиф Федоров сын 
Шилов. Купчую эту писал писец крепостных дел коллежский регистратор А. Филиппов. Запрещений 
нет. Совершено по законам. 

 
 Секретарь Верещагин.

 Тысяча восемьсот пятьдесят восьмого года Августа девятнадцатого дня, сия купчая у крепостных дел 
Одесского Коммерческого суда писана и в книгу подлинником занесена, с чем на основании № 353 ст. V 
т. Устава «О пошл.» с оценочной суммы всего дома двух сот тысяч рублей серебром четырех процентных 
пошлин не взыскано, а взято только за письмо акта три рубля и на объявление Сенатских типографий 
обеих столиц 3 руб. Всего шесть рублей серебром, которые принял и купчую совершил надсмотрщик 
крепостных дел титулярный советник [А. С.] Симонович.

 
 Сверил: Губернский секретарь А.
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Додаток 3 

План будинку по вулиці Преображенській,  
що належав Одеському Рішельєвському ліцею 1861 р.

 Вперше було опубліковано:
 Крізь призму пам’яті і часу : Одеський Рішельєвський ліцей у спогадах сучасників : до 200-річчя від дня 

заснування / Одес. нац. ун-т ім. І. І. Мечникова ; авт. передм., іст. розд., упоряд. О. О. Синявська ; відп. 
ред. В. М. Хмарський. – Одеса : [Бондаренко М. О.], 2017. – 298 с.
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РАЗВИТИЕ БИБЛИОТЕЧНОГО ДЕЛА НА ЮГЕ УКРАИНЫ 
В  30-40-Е ГГ. XIX ВЕКА: ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ БИБЛИОТЕЧНЫХ 
КОМИТЕТОВ В ОДЕССКОМ РИШЕЛЬЕВСКОМ ЛИЦЕЕ

На примере деятельности двух библиотечных комитетов в Одесском Рише-
льевском лицее в 1838-1842 гг. показано развитие библиотечного дела на юге 
Украины. На основе архивных документов, которые вводятся в научный обо-
рот впервые, показано участие преподавательского состава Ришельевского ли-
цея в упорядочивании лицейского библиотечного собрания.

Ключевые слова: Ришельевский лицей, библиотека, библиотечный комитет, 
библиотечное дело, П. В. Беккер.

Библиотека Ришельевского лицея (1817-1865) – важное структурное под-
разделение элитарного учебного заведения в Одессе, на основе которого в 
1865 г. был организован Новороссийский университет. Сведения, касающиеся 
организации работы библиотеки Ришельевского лицея, как основного учебно-
го учреждения региона, являются ценнейшим источником по истории библио-
течного дела на юге Украины.

Лицейская библиотека в Одессе, вобрав в себя книжные фонды Коммер-
ческой гимназии и Благородного института [6, с. 169-170], возникла вместе 
с открытием лицея в 1817 г. Долгое время обязанности библиотекаря лицея 
выполнял один из преподавателей, совмещая эту работу со своими основными 
обязанностями. Неудивительно, что на протяжении 12 лет библиотека Ри-
шельевского лицея функционировала без каталога книжного собрания. Прав-
лению лицея не удалось побудить первых библиотекарей Н. С. Черемесинова 
и И. Ф. Гриневича составить этот важный документ. Постоянный беспоря-
док в библиотечных делах, отсутствие помещения и каталога библиотеки – 
проблемы, которые остро стояли в первые десятилетия работы Ришельевского 
лицея.

Ситуация изменилась в лучшую сторону только с приходом на должность 
заведующего библиотекой П. А. Симоновича, который 25 декабря 1829 г. пред-
ставил Правлению лицея первый рукописный каталог библиотечного собрания 
[1, л. 2].

© М. В. Алексеенко, 2017
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С этого времени Правление Ришельевского лицея настаивало на том, чтобы 
каталог каждый раз сопровождал передачу книжного фонда от предыдущего 
библиотекаря к новому, «… ибо всякое казенное имущество должно быть пе-
редаваемо в другие руки по описям, по коим оно принято было здатчиком и 
по описям, составленным во время заведывания вновь вступившему в имуще-
ство…» [2, л. 15-15 об.]. Хотя в архивных делах Ришельевского лицея неод-
нократно упоминается о каталогах, составленных заведующими библиотекой 
Ф. Бруном (заведовал библиотекой в 1832-1835 гг.), Ф. Кнорре (1835-1838 гг.) 
и П. Беккером (1838-1850 гг.) [2, л. 5, 19; 4, л. 210], до настоящего времени 
каталоги за 30-40-х гг. XIX в. не сохранились. Передача библиотеки от одного 
библиотекаря другому часто сопровождалась недоразумениями из-за плохой 
организации работы и некорректного ведения каталогов.

Яркой и показательной страницей в истории библиотеки Ришельевского 
лицея является деятельность двух библиотечных комитетов. В 1838-1842 гг. 
ситуация сложилась таким образом, что при передаче лицейского книжного 
собрания от старшего учителя Фридриха Карла Кнорре адъюнкту Павлу Васи-
льевичу Беккеру вскрылись все недостатки в работе библиотеки Ришельевско-
го лицея. 

На основании нового устава 1837 г. Правление Ришельевского лицея по 
предложению попечителя Одесского учебного округа вместо старшего учите-
ля гимназии Ф. Кнорре назначило новым лицейским библиотекарем адъюнкта 
П. В. Беккера [2, л. 3]. В феврале 1838 г. Правление лицея поручило как можно 
быстрее передать библиотеку новому библиотекарю с обязательным состав-
лением каталогов как передающим, так и получающим книжный лицейский 
фонд. Передача библиотеки затянулась по многим причинам, но основной при-
чиной был совершеннейший беспорядок, царивший в делах библиотеки Рише-
льевского лицея.

Новый библиотекарь П. В. Беккер был вынужден уехать на три месяца в 
Германию, к тому же ему предстояло защитить магистерскую диссертацию в 
университете Св. Владимира в Киеве. Вернулся он в Одессу только в августе 
1838 г. [2, л. 11]. В период отъезда П. В. Беккера библиотекой руководил учи-
тель гимназии Эртель [2, л. 5]. Бывший библиотекарь лицея Ф. Кнорре за время 
отсутствия П. В. Беккера так и не составил свой каталог для сдачи библиотеки, 
объясняя это тем, что часть преподавателей не вернули книги. Среди должни-
ков числились старший учитель гимназии А. Будрин, профессор Ф. К. Брун, 
исполняющий должность профессора К. П. Зеленецкий, адъюнкт В. Е. Левте-
ропуло, законоучитель Бернуцци, частный преподаватель Пиллер, учителя Жу-
ков, Калинеску, Шершневич, Эртель, Палеолог, Демостики, Рыбников, Вобст и 
лицеист Калио [2, л. 18, 58-58 об.]. 

Видя неспособность Ф. Кнорре закончить составлять опись передаваемых 
книг, Правление лицея подключило к этой работе профессора Генриха Кар-
ловича Бруна. В декабре 1838 г. Г. К. Брун обратился с рапортом в Правления 
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лицея, где писал: «Я встретил затруднение в отношении оных (книг) на мес-
тах по причине беспорядочного размещения в шкафах, а потому как я пред-
полагаю все книги библиотеки расставить по предметам и составить в таком 
виде систематический каталог, то с согласия Кнорре и занялся составлением 
такового каталога, но окончание коего приостановлено было мною к сличению 
оного с помянутыми тремя каталогами, при чем оказалось, что некоторые из 
помещенных в них книг вовсе не числились в библиотеке или находились в не-
полном числе томов» [2, л. 22-22 об.].

К работе подключился и П. В. Беккер, но все попытки составить полноценные 
описи книг лицейской библиотеки не увенчались успехом. Правление лицея 
решило создать библиотечный комитет в составе профессора И. Г. Михневича, 
адъюнктов В. А. Линовского и В. С. Пахмана для проверки работы библиотеки 
и результатов руководства ею Ф. Кнорре. Комитет провёл долгую и тщатель-
ную проверку, результат которой оказался неутешительным, о чём и свидетель-
ствовал совместный рапорт членов комитета. Рассмотрев все описи, бывшие на 
тот момент в наличии (каталог Ф. К. Бруна, каталог книг, подаренных в 1836 г. 
Г. А. Стойковичем, списки Ф. Кнорре и П. В. Беккера), комитет установил, что 
причиной беспорядка в лицейской библиотеке было отсутствие системы в рас-
становке книг. В рапорте от 24 августа 1840 г. отмечалось, что часть книг в биб-
лиотеке отсутствует вообще, но присутствуют лишние экземпляры, которые 
нигде не были записаны (!): по результатам проверки недоставало 1047 на-
званий книг, а 389 сочинений хотя и были в наличии, но нигде не числились 
[2, л. 60-60 об.]. Комитет, к работе которого подключился ещё и П. В. Беккер, 
занялся составлением описей нигде не числящихся книг, которых выявили уже 
398 экземпляров.

Вскоре члены комитета признали, что в их собственной работе «…не смот-
ря на все старания, произошли важные ошибки, причиною чего была как сама 
сбивчивость каталогов, так и сложность предмета, с мелочами которого не 
вдруг можно было ознакомиться, так что соединив общие усилия, мы успели 
вынести совершенно новые заключения…» Теперь уже, по мнению комитета, 
недоставало 454 книги, а лишних – 257 сочинений [2, л. 95]. 

Совет Ришельевского лицея 19 октября 1840 г. создаёт следующий 
библиотечный комитет в составе профессора Г. К. Бруна, исполняющего долж-
ность профессора В. В. Григорьева и исполняющего должность адъюнкта 
М. А. Соловьёва [2, л. 115]. Одновременно П. В. Беккер предлагает на рас-
смотрение Совета свой вариант каталога, полагая, что «…по случаю растрат 
книг Г. Кнорре, самое удобное время для составлении основного Каталога Биб-
лиотеки, по которому можно бы было впоследствии если бы потребовалось 
проверить действия мои, … и по которому в последствии я мог бы сдать оную 
библиотеку…» [2. л. 117].

Комитет из Г. К. Бруна, В. В. Григорьева и М. А. Соловьёва признал, что 
книги, которые считались пропавшими, часто описаны не совсем корректно и 
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поэтому произошла путаница. Об этом члены комитета и написали 31 октября 
1840 г. в рапорте на имя Правления лицея. 

Приведём пример библиографического описания из архивного дела Рише-
льевского лицея, ярко указывающий на недостаточный профессионализм ли-
цейских библиотекарей, описывавших книги до деятельности библиотечных 
комитетов [2, л. 119-119 об.]:

Книги, показанные недостающими Книги, показанные излишними

1) Сенатские Ведомости  
за 1827-31 год.

1) Санкпетербургские Сенатские ведомости, на 1827-
1831 год.

2) География. 1812. 2) Краткое руководство к математической географии. 
СПб. 1812.

3) Справочник. 1814. 3) Справочник филологического общества. 1814.

4) Echermayer: Der magnetism as. 
Stuttgart, 1816. 2 p.

4) Versach neber die scheinbare Magik … 1816.

5) Войтьяховский Тригонометрия. 
Спб. 1794. 1 ч. 4

5) Полный курс чистой математики. Соч. Войтяхов-
ского. Том третий. 1798 (Каталог третий том и есть 
Тригонометрия).

6) Метеорологические наблюдения 
Штарка с 1831 по 1835 год.

6) Metrologisches … von 1831 … 1836. 4 тетради… 

Конечно, при подобной методике описания книг (вернее, её полного отсут-
ствия!) очень трудно понять, что это одни и те же экземпляры. Понадобилась 
долгая работа библиотечного комитета, чтобы выявить ошибки. 

Параллельно с деятельностью библиотечных комитетов по учёту книг Ри-
шельевского лицея шла работа по составлению «Правил для хранения книг в 
библиотеках». По указанию попечителя Одесского учебного округа Д. М. Кня-
жевича от 17 апреля 1839 г. [3, л. 2-2 об.] заведующий библиотекой Ришельев-
ского лицея П. В. Беккер разработал проект подобных правил. 

По проекту правил, предложенному 13 мая 1839 г. П. В. Беккером Совету Ри-
шельевского лицея, книги должны храниться отдельно по каждому предмету, 
главный каталог должен составляться по систематическому принципу. Разде-
ление предметов в главном каталоге должно быть следующее: 1. Русский язык. 
2. Русская словесность. 3. Немецкий язык. 4. Немецкая словесность. 5. Фран-
цузский язык. 6. Французская словесность. 7. Итальянский язык. 8. Итальянская 
словесность. 9. Новогреческий язык. 10. Новогреческая словесность. 11. Древ-
ний греческий язык. 12. Древняя греческая словесность. 13. Латинский язык. 
14. Латинская словесность. 15. История литературы. 16. Мифология. 17. Древ-
ности. 18. Археология. 19. Древняя география. 20. Хронология. 21. Новая гео-
графия. Статистика. 22. Путешествия. 23. Карты географические. 24. Всеобщая 
история: a.) древняя; b.) средняя; c.) новая. 25. Частная история: a.) русская; b.) 
немецкая; c.) и так далее. 26. Жизнеописания. 27. Некрологи. 28. Детское чте-
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ние. 29. Богословие. 30. История церкви. 31. Философия. 32. Правоведение. 
33. Политическая экономия. 34. Коммерческие науки. 35. Сельское хозяйство. 
36. Технология. 37. Чистая математика. 38. Прикладная математика. 39. Архи-
тектура. 40. Военные науки. 41. Морские науки. 42. Астрономия. 43. Физика и 
физическая география. 44. Химия. 45. Естественная история. 46. Смесь (сюда 
вносят периодические сочинения, разные мемуары и прочее). 47. Эстампы 
[3,  л. 4-5].

Перед нами пример использования одной из наиболее популярных и 
известных в России в XIX в. библиотечно-библиографических классифика-
ций – «факультетской системы», в которой расположение материала соответ-
ствовало распределению наук по факультетам учебных заведений. В Рише-
льевском лицее факультеты отсутствовали, но по Уставу 1837 г. лицей был 
разделён на два отделения: юридическое и физико-математическое. П. В. Бек-
кер предложил классификацию книг в лицейской библиотеке в соответствии с 
разделением преподавания наук в учебном заведении. 

Использование данной классификации в Ришельевском лицее не было 
новым. Ещё 1829 г. П. А. Симоновичем при составлении первого каталога был 
использован подобный принцип деления [1, л. 4-28]. Но, очевидно, последую-
щие библиотекари Ришельевского лицея строго не придерживались этого, а 
система расстановки книг не соответствовала систематическому принципу. 
Например, Г. Брун в декабре 1838 г. писал в своём рапорте на имя Правления 
лицея о том, что книги беспорядочно размещались в шкафах [2, л. 22-22 об.].

Правила, составленные П. В. Беккером, предусматривали, наряду с главным 
наличие в библиотеке алфавитного каталога, книги для записи казённого иму-
щества и специального реестра книг. Книги лицейской библиотеки должны 
были получить инвентарные номера и быть проштампованы штампом учреж-
дения [3, л. 5]. Всё это было направлено на увеличение эффективности контро-
ля над поступающими и хранящимися в библиотеке книгами.

«Правила для хранения книг в библиотеках» П. В. Беккера предусматри-
вали и регламентацию обслуживания различных категорий читателей библио-
теки – преподавательского состава и лицеистов. Исходя из проекта «Правил» 
П. В. Беккера, приоритет при выдаче книг из лицейской библиотеки предостав-
лялся преподавателям. Лицеисты же получали книги лишь по письменному 
ходатайству преподавателя и в случае, если книга в данный момент не была 
нужна никому из профессоров и адъюнктов лицея [3, л. 5].

К обсуждению проекта «Правил для хранения книг в библиотеках» подклю-
чились К. П. Зеленецкий, В. Е. Левтеропуло, П. А. Симонович, Х. Г. Гассгаген, 
Ф. К. Брун, Г. К. Брун, В. П. Пахман, М. К. Павловский, Г. И. Михневич та 
М. А. Соловьёв, С. Ф. Коробкин, В. В. Григорьев [3, л. 6-8]. Последние три 
представители преподавательского корпуса лицея внесли свои предложения по 
улучшению работы лицейской библиотеки [3, л. 7-11]. Наконец, 3 июня 1839 г. 
Совет Ришельевского лицея с небольшими уточнениями принял проект про-
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фессора П. В. Беккера [3, л. 12-13 об.]. 11 февраля 1842 г. «Правила для хране-
ния книг в библиотеках» были утверждёны Канцелярией попечителя Одесско-
го учебного округа [3, л. 21-22].

По поручению Совета Ришельевского лицея 
П. В. Беккер должен был составить окончательный 
каталог библиотеки и передать его на проверку про-
фессорам Г. Бруну и К. Цинну [2, л. 143-143 об.]. 
После всех проведённых мероприятий, в конце ян-
варя 1841 г., было принято решение и о проставле-
нии инвентарных номеров и печати Ришельевского 
лицея (ил. 1) на все книги из библиотеки учебного 
заведения [2, л. 135, 140-140 об.]. Таким образом, 
впервые с момента образования Ришельевского ли-
цея была проведена полная ревизия лицейской биб-
лиотеки.

Итоги работы были подведены совместным ра-
портом профессоров Г. Бруна и К. Цинна, в котором предлагалось признать 
удовлетворительной деятельность двух библиотечных комитетов по ревизии 
библиотеки Ришельевского лицея, возложить на Ф. Кноре обязанность вернуть 
38 руб. 27 коп. серебром за пропавшие книги и передать сочинения по восточ-
ной литературе из основной библиотеки лицея в существовавшую уже к тому 
моменту библиотеку Института восточных языков [2, л. 140-140 об.]. Совет Ри-
шельевского лицея постановил, что «считает дело о ревизии библиотеки окон-
чательно оконченным и не требующим никакой проверки» [2, л. 145-145 об.]. 
Всем членам библиотечных комитетов Советом Ришельевского лицея была 
объявлена благодарность за усердие и труд, особенно Генриху Бруну, «более 
других употребившему на это времени и трудов» [2, л. 142-143].

В лицейском периодическом издании «Речи, произнесенные в торжествен-
ном собрании Ришельевского лицея» так отметили результаты ревизии 1841 г.: 
«Библиотека, состоящая в прошедшем году из 3446 названий в 8003 томах, 
была в нынешнем поверена вновь, приведена в лучший порядок и умножена 
приобретением 383 томов, составивших 264 названия» [5, с. 94].

Что касается методических пособий по библиотечному делу, которыми 
мог ли бы руководствоваться деятели библиотечных комитетов Ришельевского 
лицея и библиотекарь П. В. Беккер, то в данном случае просмотр de visu фонда 
Научной библиотеки Одесского университета на предмет наличия значимых 
в первой трети XIX в. библиотечных каталогов может дать ответ и на этот 
вопрос. 

Руководство Ришельевского лицея не уделяло особого внимания вопросу 
комплектования библиотеки методическими пособиями по библиотечному 
делу. Из значимых трудов по этой тематике в составе библиотеки Ришельев-
ского лицея удалось обнаружить лишь один экземпляр «Опыта нового библио-

Ил. 1
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графического порядка для Санктпетербургской Императорской библиотеки» 
(СПб., 1809), составленный А. Н. Олениным, и третий том «Систематического 
каталога книг библиотеки» («Catalogue systématique des livres de la biblioteque», 
Москва, 1808) П. Г. Демидова, поступивший в лицей в 1836 г. в составе книж-
ного дара Г. А. Стойковича. Возможно, именно ими могли воспользоваться как 
П. В. Беккер при составлении каталога библиотеки Ришельевского лицея, так и 
другие лицейские преподаватели – активные участники реформирования биб-
лиотеки.

Деятельность библиотечных комитетов была очень полезна для развития 
самой библиотеки Ришельевского лицея и учёта поступившей литературы. 
Впервые, с привлечением лиц, не работавших в библиотеке, была проведена 
ревизия по учёту книжного фонда главного учебного заведения юга Украины 
и составлены правила пользования библиотекой. Таким образом, можно гово-
рить не только о недостатках в работе лицейской библиотеки, на которые на 
протяжении многих лет просто не обращали внимание. Неправильной была 
организация работы самой библиотеки, в основу которой не были положены 
достижения современной на то время библиотечной науки. Преподаватели Ри-
шельевского лицея и состоящей при нём гимназии, занятые на своём основном 
месте работы, не всегда имели возможность уделить библиотеке достаточно 
времени и внимания. Также сказывался недостаток в самой библиотеке посо-
бий по библиотечному делу, которые могли быть использованы при составле-
нии каталогов и организации библиотечного обслуживания. Ришельевский ли-
цей, с каждым годом увеличивающий свой библиотечный фонд и получивший 
по Уставу 1837 г. новые права, приближавшие его к высшим учебным заведе-
ниям, нуждался в штатной должности библиотекаря. Этот вопрос был решён 
только в 1850 г., когда Ришельевский лицей, наряду с другими учебными заве-
дениями подобного типа, получил штатную должность библиотекаря.
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РОЗВИТОК БІБ ЛІО ТЕЧНОЇ СПРАВИ НА ПІВДНІ УКРАЇНИ 
У 30-40 РР. ХІХ СТОЛІТТЯ: ДІЯЛЬНІСТЬ БІБ ЛІО ТЕЧНИХ 
КОМІТЕТІВ В ОДЕСЬКОМУ РІШЕЛЬЄВСЬКОМУ ЛІЦЕЇ

Анотація
На прикладі діяльності двох біб ліо течних комітетів в одеському Рішельєвському 
ліцеї у 1838-1842 рр. показаний розвиток біб ліо течної справи на півдні України. 
На підставі архівних документів, що вперше вводяться у наукових обіг, по-
казана учать викладацького складу Рішельєвського ліцею в упорядкуванні 
ліцейського біб ліо течного зібрання.

Ключові слова: Рішельєвський ліцей, біб ліо тека, біб ліо течний комітет, біб ліо-
течна справа, П. В. Беккер.
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DEVELOPMENT OF THE LIBRARY IN THE SOUTH OF UKRAINE 
IN THE 30-40’S. XIX CENTURY: ACTIVITIES OF THE LIBRARY 
COMMITTEES IN THE RICHELIEU LYCEUM OF ODESSA 

Summary
The article deals with the evolution of librarianship in the South of Ukraine on the 
example of activities of two library committees in the Odessa Richelieu Lyceum in 
1838-1842. The participation of the Richelieu Lyceum teaching staff in the process 
of ordering of the Lyceum library collection is shown being based on archival doc-
uments that are introduced for the first time. The activities of the library committees 
were quite useful for the development of the Richelieu Lyceum library particularly 
for recording of the literature, which had been acquired. For the first time an audit 
to record the book stocks of the main educational institution of the south of Ukraine 
was carried out and the rules for using the library were compiled with participation 
of persons who did not belong to the library staff. The main work on drawing up the 
rules for the Richelieu Lyceum library was done by the acting librarian P. V. Becker 
who was a part-time Lyceum professor.
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ВІДДІЛ НАУКОВОЇ ОБРОБКИ ДОКУМЕНТІВ  
ТА ОРГАНІЗАЦІЇ КАТАЛОГІВ НБ ОНУ  
ІМЕНІ І. І. МЕЧНИКОВА: ІСТОРІЯ ТА ДОСЯГНЕННЯ

У статті описано процес створення і розвитку Відділу наукової оброб-
ки документів та організації каталогів Наукової біб ліо теки Одеського 
національного університету імені І. І. Мечникова. Розглядається поступове роз-
ширення функцій Відділу, яке призвело до структурних змін на різних етапах 
його діяльності. 

Ключові слова: біб ліо течні каталоги, каталогізація, редагування, Наукова біб-
ліо тека, структура, сектор, положення.

Кожне нове покоління біб ліо текарів користується матеріальними й духовни-
ми результатами праці своїх попередників. Звідси усвідомлена спадкоємність 
власної справи, неослабний інтерес працівників біб ліо теки до її історії. Багато 
в чому цьому сприяє і 200-річний ювілей заснування Наукової біб ліо теки ОНУ 
імені І. І. Мечникова. З історією НБ ОНУ нерозривно пов’язана історія Відділу 
наукової обробки документів та організації каталогів (далі – Відділ) – одного з 
найстаріших структурних підрозділів Наукової біб ліо теки.

У кількісному відношенні література, яка висвітлює розвиток Відділу в іс-
торичному розрізі, є незначною. Переважно це роботи, присвячені історії НБ 
ОНУ: публікації її співробітників, а також одеських дослідників (І. Г. Міхне-
вича [12], М. О. Подрезової [46] та ін.). Джерелами інформації для цього до-
слідження послужили звіти НБ ОНУ й архівні матеріали. Однак комплексно 
історію Відділу не вивчали.

Тому мета дослідження – відновити в загальних рисах історію даного струк-
турного підрозділу НБ ОНУ.

Традиції наукової обробки та каталогізації склалися задовго до створення 
Відділу наукової обробки документів і організації каталогів.

У штаті Рішельєвського ліцею був ад’юнкт, який завідував канцелярією 
Правління ліцею й одночасно був хранителем так званої основної біб ліо теки та 
фізичного кабінету [12, с. 41]. 23 травня 1850 р. введена штатна посада біб ліо-
текаря з платнею 400 срібних рублів на рік [12, с. 128]. Першим біб ліо текарем 
став Віталій Матвійович Шишковський, який займав цю посаду до 1890 р. 
[18,  с. 240].

© Т. М. Бикова, 2017
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Таким чином, вся основна виробнича діяльність біб ліо теки (комплектуван-
ня фонду, його облік і каталогізація, обслуговування читачів, організаційна та 
господарська робота) протягом багатьох десятиліть зосереджувалася в особі 
одного працівника, що позначалося на якості виконуваної ним роботи. Так, ре-
візія 1820 р. виявила великі недоліки в становищі біб ліо теки [10, с. 43]: відсут-
ність окремого приміщення, нерозібрані книги лежали в ящиках.

Штат біб ліо теки Імператорського Новоросійського університету (ІНУ) на-
лічував 5 працівників: біб ліо текар, 2 його помічника та 2 писаря [11, с. 605]. 

Зростання фонду та кількості читачів, освоєння нових приміщень будівлі 
університетської біб ліо теки на вул. Преображенській, 24 (1902 р.) послужили 
причиною збільшення штату біб ліо теки. У 1913 р. штат біб ліо теки, крім біб-
ліо текаря, складався з 4 його помічників, а також понадштатного помічника 
біб ліо текаря та 4 жінок за вільним наймом. До обов’язків цих працівників, зо-
крема, входили: систематизація надходжень (помічник біб ліо текаря – 1), на-
писання карток для алфавітного каталогу (АК) (писар – 1), запис книг в систе-
матичний каталог (СК) та розкладка карток в АК (помічник біб ліо текаря – 1) 
[48, с. 249].

У 1920 р. фундаментальна біб ліо тека Новоросійського університету отри-
мала статус Головної біб ліо теки вищої школи м. Одеси, з 1924 р. по 1930 р. – 
Центральної наукової біб ліо теки м. Одеси (ОЦНБ). З 1930 р. по 1933 р. біб ліо-
тека була адміністративно об’єднана з Одеською публічною біб ліо текою під 
загальною назвою «Одеська державна наукова біб ліо тека».

З відкриттям Одеського державного університету (ОДУ) в 1933 р. біб ліо-
тека увійшла до його складу. Питаннями комплектування та каталогізації фон-
ду в університетській біб ліо теці займалися окремі біб ліо текарі.

Відділ поповнення й обробки як підрозділ, що відповідає за облік та науко-
ву обробку фондів, створений наказом по біб ліо теці ОДУ від 3 червня 1937 р. 
У наказі було визначено мету організації Відділу – поліпшення якості комплек-
тування та обробки книг і періодичних видань.

Першим завідуючим Відділом був призначений ст. біб ліо текар М. І. Кац-
нельсон.

Функціонування Відділу передбачало виконання низки завдань: робота з 
необробленим фондом, систематичне інформування читачів про надходження 
до фонду біб ліо теки (видання бюлетенів, організація виставок-переглядів но-
вих надходжень), удосконалення АК [9, с. 1], перетворення предметно-систе-
матичного каталогу в СК.

Одним з головних завдань Відділу була робота зі старим необробленим фон-
дом. Цей фонд утворився в результаті інкорпорування в 1917–1922 рр. фондів 
біб ліо тек навчальних закладів, ліквідованих радянською владою, а також книг 
Англійського клубу й деяких приватних біб ліо тек, покинутих власниками, що 
тікали від більшовиків, і налічував 200 тис. од. зберігання [9, с. 8].

У 1937 р. у Відділі працювало 8 співробітників, що було явно недостат-
ньо для виконання поставлених перед підрозділом завдань, тому питання про 
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збільшення штату працівників залишалося актуальним. Якісно склад Відді-
лу розподілявся наступним чином: 1 зав. відділом, консультант з класифікації 
(у 1937 р. – проф. ОДУ Н. О. Загоровський), ст. біб ліо текар – 2, біб ліо текар-
каталогізатор – 2, технічний працівник – 1, мол. біб ліо текар – 3. Згідно зі штат-
ним розкладом на 1938 р., у Відділі працювало вже 13 працівників і в 1939 р. 
було заплановано збільшення штату до 18 осіб.

Друга світова війна внесла в роботу біб ліо теки свої корективи. Під час ева-
куації університету незначна частина цінних фондів (навчальна література) 
була вивезена в м. Байрам-Алі (Туркменія). Основні фонди університетської 
біб ліо теки залишилися в Одесі і перейшли у відання Публічної біб ліо теки 
м. Одеси.

Після відновлення діяльності біб ліо теки ОДУ в 1944 р. [15, с. 27] почалась 
робота з організації планового комплектування фондів, їх упорядкування й об-
робки [7, с. 1]. Особлива увага приділялася удосконаленню довідково-бібліо-
графічного апарату біб ліо теки. 

Довоєнні каталоги через втрату частини фонду під час війни не відповіда-
ли наявній в книгосховищі літературі. Так, окупантами було вивезено близько 
17000 кн. (70 % – з дублетного фонду) [1, арк. 313]. Був знищений картографіч-
ний фонд біб ліо теки [46, с. 24], який мав рідкісні карти та атласи, портулани. 
У зв’язку з цим планувалася звірка каталогів з наявним фондом [16, с. 30].

Грандіозність завдань, поставлених перед Відділом поповнення й обробки, 
викликала необхідність структурної реорганізації Відділу, в результаті якої в 
1944 р. були створені два відділи: Відділ комплектування й Відділ обробки та 
каталогізації. Виходячи з поставлених завдань, Відділ обробки та каталогізації 
був організований у складі 8 шт. од. [2, арк. 46]. Відділ очолив Євген Михай-
лович Черницький.

У результаті чергової перестановки кадрів Євгена Михайловича на посаді 
завідувача відділом змінив Андрій Костянтинович Папаспіракі, який працював 
в біб ліо теці ОДУ ще під час окупації [1, арк. 270]. Андрій Костянтинович при-
діляв багато уваги удосконаленню технології обробки документів. Зокрема, в 
1946 р. була складена інструкція з бібліографічного опису документів, удоско-
налено правила розстановки карток в АК [36, с. 2].

1 березня 1947 р. завідуючим Відділом обробки та каталогізації став Юхим 
Якович Письмен, який змінив призначеного на посаду вченого секретаря 
А. К. Папаспіракі.

На той час основні біб ліо теки країни проводили облік, опис та інвентари-
зацію фондів відповідно до наказу МВО СРСР від 10 травня 1948 р. про про-
ведення переобліку біб ліо течних фондів. НБ ОДУ приступила до повної ін-
вентаризації фондів 1 липня 1948 р. і закінчила її 9 лютого 1949 р. [16, с. 29]. 
Результати інвентаризації засвідчили необхідність загальної каталогізації фон-
дів, яка за наказом МВО СРСР від 21 лютого 1949 р. проводилась з 1 березня 
1949 по жовтень 1952 р.
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Слід зазначити, що перед початком цих процесів була виконана величезна 
підготовча робота. Були розроблені плани поетапної переінвентарізаціі та ка-
талогізації фонду, складені відповідні інструкції, проведені практичні заняття 
зі спеціально виділеною для цього групою працівників біб ліо теки. Відділ об-
робки та каталогізації брав безпосередню участь у цій роботі. 

На підставі аналізу результатів, отриманих у ході рекаталогізаціі фонду, 
розроблені нові правила опису документів. Ці правила були затверджені біб-
ліо течної комісією, створеною в 1952 р. в складі 5 провідних фахівців біб ліо-
теки, серед яких був зав. відділом обробки та каталогізації Ю. Я. Письмен 
[3,  арк. 46].

Крім рекаталогізаціі фондів, Відділ обробки та каталогізації повинен був 
займатися обробкою книг і періодики, поповненням старих та організацією но-
вих каталогів всього основного фонду Наукової біб ліо теки, за винятком старо-
друків та рідкісних видань.

Наприкінці 40-х рр. ХХ ст. в НБ ОДУ не існувало генерального алфавітного 
каталогу (ГАК), який в повному обсязі розкривав би зміст фондів біб ліо теки й 
полегшував читачам пошук потрібної інформації. Воронцовський та Строга-
новський фонди мали окремі алфавітні каталоги. Частина старого фонду вза-
галі була не відображена.

Слід зазначити, що спроби реорганізації АК робилися й раніше. Так, у 30-
ті рр. ХХ ст. був складений кошторис витрат на реорганізацію АК біб ліо теки 
ОДУ, серед причин якої вказувалося: поганий стан карток, зміни в правилах 
орфографії. Почати реорганізацію планувалося в 1939 р., виділивши для цієї 
роботи 2 працівників і 22800 руб. [5, арк. 107]. Однак реорганізація АК в той 
час так і не була здійснена.

Робота над складанням ГАК була завершена за результатами рекаталогіза-
ціі в 1952 р. [37, с. 8]. Новий алфавітний каталог тимчасово розміщувався на 
території абонемента, тому що приміщення для нього було відсутнє [36, с. 16].

У зв’язку з введенням в дію нового ГАК і для забезпечення повноцінного 
обслуговування читачів, у грудні 1954 р. була створена довідково-каталожна 
група [4, арк. 166]. У цей же час обов’язки з організації та ведення ГАК оста-
точно покладаються на Відділ обробки та каталогізації.

У грудні 1963 р., для зручності читачів, за рішенням методичної ради НБ 
ОДУ організований окремий зал каталогів загальною площею 85 м2, в якому 
розташовувалися АК, СК і цілий ряд тематичних картотек, в тому числі й кар-
тотека нових надходжень [21, с. 6]. У 1965 р. було прийняте рішення про впро-
вадження постійного чергування співробітників Відділу обробки та каталогі-
зації і Бібліографічного відділу для обслуговування читачів у залах каталогів 
[23, с. 24]. Так в діяльності Відділу обробки та каталогізації з’являється новий 
напрям – консультування читачів і пропаганда каталогів НБ ОДУ. 

Кінець 50-х – початок 60-х рр. ХХ ст. пройшли в умовах частої зміни ке-
рівництва Відділом. Так, протягом 1959 р. на посаді зав. відділом працювали: 
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Ю. Я. Письмен (до кінця червня), З. В. Шельгорн (липень), Н. С. Юсім (сер-
пень), М. І. Кириченко (з вересня 1959 р.). Під час перебування у 1966–1967 рр. 
М. І. Кириченко на посаді заст. директора з наукової роботи, обов’язки зав. 
відділом виконувала Є. В. Савельєва.

Марія Іванівна Кириченко з короткочасними перервами керувала Відділом 
обробки та каталогізації до червня 1969 р. [5, арк. 131]. Вона працювала в НБ 
ОДУ з 1951 р., пройшовши шлях від біб ліо текаря до заступника директора з 
наукової роботи.

У 60-ті рр. ХХ ст. кількісний склад Відділу часто змінювався: якщо в 1945 р. 
тут працювало 9 осіб [35, с. 1], то в 1958–1960 рр. – 8 осіб [36, с. 5-6; 27, с. 3], 
а в 1961 р. – 7 осіб [19, с. 33].

Незважаючи на часту зміну керівництва та скорочення кількості праців-
ників, функції Відділу поступово розширювалися. Крім каталогізації нових 
надходжень, співробітниками Відділу здійснювалася рекаталогізація іменних 
фондів. Так, у 1960-ті рр. з метою розкриття іменних фондів силами співробіт-
ників біб ліо теки (в тому числі й співробітники Відділу обробки та каталогіза-
ції), а також штату тимчасових працівників, який було надано Міністерством 
вищої і середньої освіти УРСР, здійснена каталогізація книг Воронцовського 
фонду (понад 60 тис. од. зберігання) [19, с. 35].

Рекатологізація іменних фондів, до складу яких входили переважно інозем-
ні видання ХVIII – XIX ст., здійснювалася за «Єдиними правилами опису тво-
рів друку» [20, с. 10, 35]. Після завершення рекаталогізаціі Воронцовського та 
Строганівського фондів у 1963 р., окремі алфавітні каталоги на ці фонди були 
ліквідовані, картки з них (1200000 карт. [21, с. 48]) поповнили новий АК.

Про підвищену увагу з боку керівництва біб ліо теки до рекаталогізаціі фон-
дів можна константувати зі структури Відділу. 9 листопада 1962 р. було органі-
зовано 2 сектора [20, с. 1]: сектор обробки поточних надходжень, який складав-
ся з групи обробки книг та групи обробки періодики, і сектор рекаталогізації й 
іноземного каталогу.

У звіті НБ ОДУ за 1964 р. [22] детально подано функції кожного сектору. 
Так, основними функціями сектора обробки поточних надходжень були оброб-
ка й класифікація документів. В обов’язки цієї структурної одиниці входили 
також поповнення і редакція АК, генерального топографічного каталогу (ГТК), 
картотеки нових надходжень і ключ-картотеки колективних авторів [22, с. 78]. 
У 1963 р. у секторі обробки поточних надходжень працювало 9 співробітни-
ків, серед них переважали молодші біб ліо течні працівники (5 помічників біб-
ліо текаря, 1 біб ліо течний технік) [21, с. 81]. Сектор рекаталогізації виконував 
рекаталогізацію старих фондів і працював над створенням нового АК інозем-
ними мовами [22, с. 80].

Одночасно з обробкою нових надходжень документів та рекаталогізацією 
старих фондів біб ліо теки здійснювалась комплексна робота з удосконалення 
нових каталогів. Важливим кроком у цьому напрямку стало рішення про ство-
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рення алфавітного (АКП) і топографічного (ТКП) каталогів періодичних ви-
дань. АКП був організований у 1952 р. і складався з російської, української та 
іноземної частин [20, с. 10].

У зв’язку зі стабільним зростанням нових надходжень періодики (11925 од. 
у 1958 р. [38, с. 3], 12339 од. у 1961 р. [19, с. 32]), а також специфічністю їх ката-
логізації, для обробки періодичних видань та видань, що продовжуються, було 
виділено окремого співробітника – Марію Львівну Дудкіну [22, с. 6]. У 1974 р., 
у зв’язку з переходом на стандартну каталожну картку [25, с. 26], розпочато 
редакцію АКП, яка здійснювалася одночасно з рекаталогізацією періодики. Че-
рез трудомісткість та складність процесу рекаталогізації періодики (докладні-
ше див. [13]) у складі сектора обробки поточних надходжень була сформована 
робоча група для роботи з періодикою кількостю 3 особи [26, с. 25]. У 1985 р. 
група була перетворена в сектор періодики [33, с. 4] з більш широким колом 
обов’язків. 

З червня 1969 р. по 1986 р. Відділ очолювала Людмила Данилівна Орлова, 
яка розпочала трудову діяльність у НБ ОДУ в червні 1965 р. на посаді молод-
шого біб ліо текаря. Під її керівництвом відбулося розширення функцій Відділу 
в бік нових напрямків.

Наприкінці 1968 р. Відділу було підпорядковано систематичний каталог (СК) 
[8, с. 3], фактично наново створений на основі нової біб ліо течно-бібліографічної 
класифікації (ББК). Керувала цим процесом співробітник Інформаційно-біблі-
ографічного відділу, редактор-фахівець М. О. Трофименко. До групи з впрова-
дження ББК входили провідні фахівці біб ліо теки: В. С. Фельдман, О. Ю. Нот-
кіна, Є. М. Зінькова, А. В. Захарова, М. О. Подрезова, В. М. Терлецька та ін. 
[18, с. 634]. Перебудова СК за таблицями ББК завершена на початку 1969 р. 
Група з впровадження ББК розформована, частина співробітників була переве-
дена в інші відділи, в т. ч. до Відділу обробки та каталогізації (В. С. Фельдман, 
А. В. Захарова, М. О. Трофименко та ін.). 

Таким чином, після кадрових переміщень згідно зі штатним розкладом на 
1969 р. Відділ налічував 16 співробітників: зав. відділом – 1, гол. біб ліо текар – 
2, редактор-фахівець – 2, ст. біб ліо текар – 5, біб ліо текар – 5, молодший біб ліо-
текар – 1.

Підпорядкування СК Відділу вимагало відповідних змін в його структурі. 
У 1970 р. організований сектор класифікації, який очолила М. О. Трофимен-
ко [6, арк. 58]. До завдань сектора на той час входило: систематизація нових 
надходжень документів, ведення та редагування СК і алфавітно-предметного 
покажчика (АПП) до СК, консультування читачів в залах каталогів, методичні 
розробки в галузі систематизації документів, ведення та використання катало-
гів біб ліо теки [47]. 

Фахівці сектора не тільки працювали над перебудовою СК за новою класи-
фікаційною системою, а й брали активну участь в удосконаленні таблиць ББК. 
Так, М. О. Трофименко внесла ряд пропозицій, які були враховані укладачами 
під час роботи над територіальними типовими розподілами ББК.
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У січні 1973 р. зав. відділом Л. Д. Орлову було відряджено до провідних 
біб ліо тек Москви з метою вивчення передового досвіду в галузі каталогізації 
документів. Були вивчені структура й функції відділів обробки в різних біб-
ліо теках, проблемні питання каталогізації та систематизації документів. За ре-
зультатами відрядження прийнято рішення про виділення в структурі Відділу 
сектора каталогів [44, с. 1], до завдань якого входило вдосконалення форм і 
методів обслуговування читачів у залах каталогів [29, с. 30].

Таким чином, в середині 1970-х рр. у роботі Відділу чітко виділилися на-
ступні напрямки: 1) каталогізація поточних надходжень, ведення АК і ТК; 
2) рекаталогізація старих фондів; 3) систематизація документів і ведення СК; 
4) консультування читачів у залах каталогів. Ці напрямки були відображені у 
функціональних обов’язках секторів: обробки (з групою періодики), класифі-
кації і каталогів. Цей розподіл сприятливо позначився на роботі Відділу та в 
основному зберігся в подальшому.

Штат Відділу на той час нараховував 17 співробітників: зав. відділом – 1, 
зав. секторами – 3, гол. біб ліо текар – 1, ст. редактор – 1, ст. біб ліо текар – 3, ст. 
бібліограф – 1, біб ліо текарі – 7, молодший біб ліо текар – 1.

Між секторами працівники розподілялися наступним чином: сектор оброб-
ки – 8, сектор систематизації – 3, сектор каталогів – 1 (зав. сектором). Група 
рекаталогізаціі, що займалася описом фонду в книгосховищі – 3. Група періо-
дики – 2.

Розширення функцій призвело до значного збільшення штату Відділу. На-
прикінці 1970-х рр. кількість працівників становила 20 осіб [29, с. 52].

Число співробітників Відділу не тільки зросло кількісно, виріс їх середній 
освітній рівень. З 20 працівників Відділу 16 мали вищу освіту, з них 3 здо-
бували другу вищу біб ліо течну освіту [22, с. 80]. Підвищення освітнього та 
кваліфікаційного рівня працівників було результатом послідовної політики ке-
рівництва НБ ОДУ. В біб ліо теці діяв семінар з основ біб ліо течної справи, курси 
вивчення іноземних мов, працівники заохочувалися до самоосвіти.

Збільшення числа співробітників Відділу, підвищення їх професійних якос-
тей дозволило приділити більше уваги поліпшенню каталогів. Наприкінці 
70-х – на початку 80-х рр. ХХ ст. неодноразово порушувалося питання про не-
доліки в організації каталогів (недосконала система додаткових та довідкових 
описів, відсутність картотеки колективних авторів до АКП, невідповідність 
інформації, представленої в алфавітному і систематичному каталогах тощо). 

У зв’язку з цим у Відділі проводилася серйозна методична робота – вивча-
лася відповідна література, розроблялися регламентуючі документи: інструкції 
з каталогізації окремих типів видань, щодо розстановки карток, про додаткові 
та довідкові картки для АК, організації ключ-картотеки колективних авторів 
до АКП, про роботу чергових у залах каталогів [30, с. 58]. Прийняті Положен-
ня про АК НБ ОДУ [23, с. 40], переглянуті Положення про відділ обробки та 
каталогізації, Положення про зали каталогів [25, с. 33]. Питання редагуван-
ня каталогів були відображені в інструкціях про порядок опису книг, робочих 
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інструкціях з перешифровки книг [27, с. 34] та редакції каталогів періодики 
[25, с. 33]. Ці зміни обговорювалися на нарадах відділу [20, с. 42] та в ряді ор-
ганізованих для біб ліо тек ВНЗ м. Одеси семінарів, де був узагальнений досвід 
роботи Відділу [19, с. 36].

Одним з показників якості каталогів є їх оперативне поповнення, яке за-
лежить від термінів обробки літератури та її відображення в каталогах. Тому 
одним із напрямків методичних досліджень Відділу був пошук оптимального 
рішення з оперативної каталогізації документів. Стабільне зростання нових 
надходжень (35382 од. – у 1961 р.; 41006 од. – у 1974 р. [25, с. 6]; 48907 од. – у 
1984 р. [32, с. 3]; 50061 од. – у 1986 р. [34, с. 43]) вимагало прискорення темпів 
обробки літератури (не більш 7 дн.) шляхом впровадження методів раціональ-
ної організації праці.

У зв’язку з цим було удосконалено обробку авторефератів, повний опис ду-
блетів у гросбухах замінено на дописування інвентарних номерів [20, с. 34]. 
Інтенсивне використання друкованих карток, які централізовано надходили з 
Всесоюзної й Української книжкових палат [20, с. 33], збільшило на 30 % об-
робку нової літератури і дало можливість виділити трудові ресурси для подаль-
шого удосконалення каталогів. Книги, на які друковані картки були відсутні, 
описувалися вручну. Для прискореного дублювання карток для всіх каталогів 
Відділу в постійне користування було виділено 3 друкарські машинки та роз-
множувальний апарат «ЕРА» [24, с. 30].

В цей самий період було встановлено діючий по теперішній час порядок пе-
редачі нових надходжень з відділу у відділ: введені путівки для передачі літе-
ратури (1962 р. [20, с. 39]), кілька путівок формуються в партію і після обробки 
передаються до відділу книгосховища (1966 р.).

Підсумком багаторічних досліджень стала розробка блок-схеми «Шлях кни-
ги у відділі наукової обробки» (1981 р. [30, с. 58]), яка регламентувала процес 
обробки нових видань з моменту надходження до Відділу й здачі їх у книго-
сховище та відображення в каталогах. Чітко розроблений шлях книги в про-
цесі обробки дозволяв Відділу щотижня здавати в підрозділи біб ліо теки нову 
літературу.

В 1976 р. НБ ОДУ стала науково-методичним центром біб ліо тек ВНЗ 
м. Одеси. У зв’язку з цим значно зріс обсяг методичної роботи, багатшим став 
її зміст. Відділ обробки та каталогізації надавав методичні консультації з осно-
вних напрямків його діяльності. Накопиченим досвідом співробітники відділу 
охоче ділилися, виступаючи з доповідями на семінарах і науково-практичних 
конференціях біб ліо тек ВНЗ м. Одеси. Про масштаб виконаної співробітника-
ми Відділу методичної роботи свідчать такі цифри: в 1975–1984 рр. було під-
готовлено та прочитано близько 20 доповідей за основними напрямками ді-
яльності Відділу.

Не можна не згадати такий важливий напрямок в діяльності Відділу як 
стажування нових співробітників. У різні роки кількість працівників, які про-
ходили стажування, коливалася від 5 до 12 осіб. В ході стажування, згідно зі 
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складеною програмою-мінімумом, яка в подальшому регулярно оновлювалася, 
нові співробітники знайомилися з основними процесами Відділу, отримували 
первинне уявлення про біб ліо течну роботу.

Підвищення кваліфікації працівників НБ ОДУ проводилося шляхом про-
ведення співробітниками Відділу методичних семінарів, де розглядалися такі 
питання: основні принципи розміщення карток в АК та деякі особливості їх 
розміщення в НБ ОДУ, правила опису періодичних видань, організація ГАК, 
бібліографічний опис творів друку згідно з новими державними стандартами 
(ГОСТ 7.1-77, республіканський стандарт УРСР 1743-76 [28, с. 27] тощо).

1980-ті можна охарактеризувати як роки стабілізації та вдосконалення всіх 
біб ліо течних процесів. Біб ліо тека веде постійний пошук і впровадження нових 
форм і методів роботи, вивчає передовий досвід біб ліо тек вищих навчальних 
закладів країни і переймає найкраще.

Об’єднання наукової та студентської біб ліо тек в один структурний підроз-
діл університету [18, с. 635] в 1983 р. внесло значні корективи в роботу Відділу.

Велику увагу приділено впорядкуванню галузевих філій біб ліо теки. Крім 
ведення загальнобіб ліо течних каталогів, згідно з рішенням методичної ради 
біб ліо теки, Відділ обробки та каталогізації повинен був контролювати орга-
нізацію каталогів у філіях біб ліо теки, а також централізовано здійснювати об-
робку нових надходжень літератури для філій. Ці зміни знайшли своє відобра-
ження в регламентуючій документації. Були складені «Таблиця відповідності 
фонду навчальної літератури ББК» й інструкція «Шлях літератури навчаль-
ного фонду у відділі наукової обробки» [31, с. 35], де детально розписувалася 
обробка навчального фонду.

Роботу зі створення довідкового апарату на філіях розпочато у серпні 1984  р. 
Була сформована група з опису й обробки учбової літератури [31, с. 48], орга-
нізації АК і СК на фонд суспільної літератури та підсобний фонд художнього 
абонемента [31, с. 48-49].

Були розроблені «Положення про систему каталогів НБ ОДУ» [31, с. 67], 
робоча інструкція з організації та ведення каталогів і картотек у філії № 2. Роз-
ширення функцій Відділу потребувало відповідних змін у його структурі – був 
організований сектор учбової літератури.

У 1985 р. Відділ обробки та каталогізації був перейменований у Відділ на-
укової обробки літератури [33, с. 4], зав. відділом (1986–1997 рр.) стала Алла 
Вікторівна Зайченко, випускниця механіко-математичного факультету ОДУ. На 
її долю припав досить складний в історії Відділу період.

У 1990-ті роки розвиток біб ліо течної справи в Україні відзначений серйоз-
ними суперечностями. Вишівські біб ліо теки були позбавлені будь-якого єдино-
го методичного керівництва. Кожна біб ліо тека вирішувала свої проблеми само-
стійно, не маючи централізованих методичних рекомендацій. Комп’ютеризація 
біб ліо тек, яка почалася в Україні в 90-х роках минулого століття, призвела до 
глибоких змін у всій біб ліо течної галузі, зокрема в такій сфері біб ліо течної ді-
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яльності як каталогізація документів й організація довідково-пошукового апа-
рату.

Незважаючи на труднощі цього періоду, співробітники Відділу продовжу-
вали працювати над удосконаленням довідкового апарату НБ ОДУ. Здійснюва-
лася перебудова розділів суспільно-політичних наук у СК за доповненнями та 
виправленнями до ББК, розроблялися нові схеми в зв’язку зі змінами політич-
них реалій. Ці проблеми висвітлювалися співробітниками Відділу на постійно 
діючому семінарі для біб ліо тек вищих навчальних закладів м. Одеси «Нове в 
предметизації літератури з суспільних наук».

У червні 1997 р. (до листопада 1998 р.) завідуючою Відділом стала випус-
книця філологічного факультету ОДУ Валентина Павлівна Пружина, яка до 
цього очолювала сектор каталогізації літератури. У грудні 1998 р. Валентина 
Павлівна була призначена заступником директора з наукової роботи.

У 1999–2014 рр. Відділ очолювала випускниця російського відділення фі-
лологічного факультету ОДУ Наталія Віталіївна Мусієнко. Вольовий керівник 
і прекрасний організатор, вона почала трудову діяльність у НБ ОДУ в 1971 р.

У XXI ст. Відділ наукової обробки літератури та організації каталогів всту-
пив озброєний новими інформаційними технологіями. З 2000 р. бібліографічні 
описи книжкових і періодичних видань, дисертацій та авторефератів вводили-
ся в комп’ютерну базу даних, що стала основою для створення електронного 
каталогу (ЕК) [39, с. 25]. В 2002 р. впроваджено автоматизовану біб ліо течну 
систему «Liber Media» [40, с. 26]. Освоєння програми почалося у Відділі на-
укової обробки, тому його працівників можна назвати піонерами в сфері елек-
тронної каталогізації в біб ліо теці. Створення ЕК стало одним із пріоритетних 
завдань Відділу.

З впровадженням комп’ютерних технологій докорінно змінився процес об-
робки документів. Наукова обробка літератури, організація і редагування тра-
диційних карткових каталогів та ЕК, систематизація та предметизація літера-
тури – всі ці процеси у Відділі були автоматизовані. Деякі традиційні операції 
або видозмінилися, або необхідність у них відпала зовсім (детальніше див. 
[14]).

У 2003 р. з метою ліквідації дублювання функцій відбулося об’єднання 
секторів періодики відділу комплектування та відділу наукової обробки, змі-
нено шлях проходження періодичних видань, оновлені відповідні інструкції 
[41,  с. 39].

Останні структурні зміни відбулися у 2005 р., коли був ліквідований сектор 
учбової літератури в зв’язку зі скороченням надходжень навчальної літератури 
(77618 од. у 2004 р. [42, с. 34]; 18133 од. у 2005 р. [43, с. 42]), обробка навчаль-
ної літератури покладалася на сектор каталогізації документів. На теперішній 
час у складі Відділу діють 4 сектори: сектор каталогізації документів, сектор 
періодичних видань, сектор консультації користувачів та сектор систематизації 
документів.
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З 2014 р. Відділ очолює випускниця історичного факультету ОДУ Тетяна 
Миколаївна Бикова. 

Сучасний етап розвитку Відділу характеризується зміною основних пріо-
ритетів діяльності. Крім традиційних (наукова обробка й систематизація доку-
ментів, повне й багатоаспектне відображення фонду біб ліо теки в її карткових 
каталогах і ЕК, підвищення якості системи каталогів, розробка методики їх 
вдосконалення, методичне висвітлення всіх напрямків роботи відділу), в його 
роботі з’явилися нетрадиційні (наукова робота), а також інноваційні напрямки.

Науковий доробок Відділу можна умовно розділити на два основних на-
прямки: наукові статті за основними напрямками діяльності Відділу, опубліко-
вані у «Віснику Одеського національного університету імені І. І. Мечникова. 
Серія: Біб ліо текознавство, бібліографознавство, книгознавство» та виконання 
наукових проектів.

У період 2008–2015 рр. співробітниками відділу виконані 2 наукових проек-
ти – підготовлений спільно зі співробітниками інформаційно-бібліографічного 
відділу бібліографічний покажчик «Лауреати Нобелівської премії з літератури, 
1901–2010. Світова спадщина нобелівських лауреатів з літератури» (2010 р.) та 
створено електронний ресурс, присвячений історії Одеського університету – 
«Літопис Одеського національного університету імені І. І. Мечникова: дати, 
факти, події» (2015 р.). 

Серед інноваційних напрямків роботи Відділу слід назвати каталогізацію 
нових видів документів (дипломних робіт, електронних видань), створен-
ня бази авторитетних даних до ЕК, організацію і наповнення розділу «Нові 
надходження» на сайті НБ ОНУ, представлення інформації просвітницького 
та інформативного характеру на сторінці біб ліо теки в соціальних мережах 
(Facebook), проведення екскурсій в залах карткових каталогів в рамках підви-
щення інформаційної культури читачів, впровадження УДК у НБ ОНУ.

Необхідно відзначити, що процес структуризації Відділу є незавершеним. 
Послідовне впровадження нових напрямків і пов’язана з цим поява нових ви-
робничих процесів може викликати в майбутньому потребу в структурних 
трансформаціях.
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Аннотация
В статье описан процес образования и развития Отдела научной обработки 
документов и организации каталогов Научной библиотеки Одесского нацио-
нального университета имени И. И. Мечникова. Рассматривается постепенное 
расширение функций Отдела, которое повлекло структурные изменения на 
разных этапах его деятельности.
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Library of the Odessa I. I. Mechnikov National University. The archival materials 
establish the date and reasons for the establishment of the Department and its 
subsequent transformation. Changes in the structure and staff of the Department are 
associated with the expansion of its functions. The areas of work of Department at 
different stages of activity (cataloguing of new receipts, a rekatalogization of old 
fund, the organization and maintaining card and the electronic catalog, etc.) are 
considered in detail. Special attention is paid to improvement of library catalogs 
NB ONU (the 1930th – the 2000th) as to one of the most important areas of work 
of Department. The changes in work of Department connected with introduction of 
computer technologies and emergence of the new directions (cataloguing of new 
types of documents, creation of base of authoritative data in EC, introduction of 
UDC, etc.) are analysed.

Key words: library catalogs, cataloguing, editing, Scientific library, structure, 
sector, situation.
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СТАНОВЛЕНИЕ КАТАЛОГОВ БИБЛИОТЕКИ 
НОВОРОССИЙСКОГО УНИВЕРСИТЕТА

В статье рассмотрен процесс становления каталогов библиотеки Новорос-
сийского университета в период 1865–1920 гг. В середине ХІХ в. происходил 
быст рый рост библиотечных фондов. Это стало причиной создания новых ка-
талогов, которые должны были удовлетворить запросы читателей библиотеки. 
Учеными университета была разработана уникальная система расстановки 
книг, которая с небольшими изменениями дошла до наших дней. 

Ключевые слова: библиотечные каталоги, Новороссийский университет, Би-
блиотечная комиссия.

1 мая 1865 г. в Одессе на базе Ришельевского лицея был открыт Император-
ский Новороссийский университет. В этом же году библиотека лицея перешла 
в собственность университета. В статье речь пойдет о становлении и разви-
тии каталогов библиотеки Новороссийского университета в период с 1865 по 
1920  гг.

На момент открытия университета, от Ришельевского лицея была приня-
та основная библиотека, которая «…заключала в себе книг 12, 400 названий в 
28 505 т.» [10, с. 589] и студенческая, состоявшая из 4 930 томов [10, с. 607]. 
Возглавлял ее библиотекарь В. М. Шишковский, в его подчинении находилось 
два помощника. На заседании совета университета 20 сентября 1865 г. была 
избрана комиссия, состоящая из профессоров Л. С. Ценковского, В. И. Гри-
горовича, А. М. Богдановского и библиотекаря В. М. Шишковского, для со-
ставления правил пользования университетской библиотекой. Уже в октябре 
комиссия представила отчет, выработанные ею правила были одобрены с не-
сколькими изменениями.

Для ведения библиотечных дел и приведения в порядок фондов, по пред-
ложению ректора Ф. И. Леонтовича, 20 декабря 1866 г. была создана Комиссия 
по устройству дел в библиотеке. В ее состав вошли профессора: И. А. Мар-
кузен, Н. С. Власьев и К. И. Карастелев, председателем был назначен про-
фессор Ф. А. Струве. На заседании совета университета 17 марта 1867 г. рас-
сматривался вопрос о возложенных на Библиотечную комиссию обязанностях: 
«… первый и важнейший вопрос, предстоявший комиссии, заключается в 
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том, что по какой системе было бы удобнее расставлять книги библиоте-
ки. Комиссия, имея в виду, что Новороссийский университет состоит только 
из трех факультетов, и кроме того, что каждому преподавателю должно 
быть важным иметь обзор над принадлежащими к его кафедре сочинения-
ми, считала бы самым лучшим расставлять книги по отдельным кафедрам 
и в них по главным подразделениям, а в самих подразделениях или по азбуке, 
или, как быть может лучше, по годам. Представляя при сем проект такой 
классификации книг, не только по существующим, но и по предполагаемым 
кафедрам и по тем наукам, по которым хотя они прямо не находятся в числе 
преподаваемых в Новороссийском университете, все-таки имеются книги, ко-
миссия предлагает начать это расставление книг по отделам на основании 
существующего подвижного азбучного каталога» [1, с. 68]. Предлагалось по-
стоянно выписывать для библиотекарей два журнала: Петцольда «Zeitschrift 
für Bibliotheks-Wissenschaft» и Наумана «Serapeum», которые должны были 
стать настольными книгами по библиотечному делу. Совет университета по-
становил: «…предписать библиотекарю расположить книги, сообразно клас-
сификации, принятой комиссией, в возможно скором времени и немедленно 
приступить к составлению систематического каталога» [1, с. 70]. 

В протоколе заседания совета Новороссийского университета 2 декабря 
1867 г. в пункте 15 речь шла о Библиотечной комиссии, которая собиралась 
27 ноября 1866 г. Первое, на что было обращено внимание: библиотекарь и 
его помощники «…чрезвычайно трудились во время каникул, чтобы окончить 
перенесение, поверку и расстановку книг по каталогам до начала сентября. 
Книги частично были расставлены в шкафах и полках по классификации одоб-
ренной советом. На рассмотрение Комиссии были предоставлены следующие 
каталоги: «…а) общий алфавитный на карточках, размещенный на отдель-
ном столе, в особых ящиках (полный), б) систематический по утвержденной 
советом классификации (начатый), и в) алфавитный на карточках по наукам 
(начатый)…» [3, с. 46]. В помощь библиотекарю для ведения каталогов были 
выделены дополнительные средства, временные ставки на двух писцов.

Внутри Библиотечной Комиссии шли споры о принципах размещения книг 
в библиотеке. На заседании совета 9 декабря 1867 г. профессора И. А. Мар-
кузен и Ф. А. Струве высказались за систематическую расстановку книг, т. к. 
«…библиотека университета есть вспомогательное учреждение для препо-
давателей и учащихся, а посему нельзя в университете обращать внимание 
на то, что удобнее Библиотекарям, но на то, что важнее для преподавате-
лей. Для нас и для учащихся, как и для посторонних посетителей не только 
приятно, но и весьма важно одним взглядом обнимать, то, что библиотека 
имеет для известного отдела науки. Только при такой расстановке книг сто-
ит войти в библиотеку, иначе совсем напрасно, потому, что не поучительно» 
[2, с. 70]. В противовес этому мнению профессор К. И. Карастелев выступал 
за размещение книг по формату, мотивируя это тем, что при таком расположе-
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нии требуется значительно меньше места для книг, чем при систематической 
расстановке и проверка может производиться по инвентарю. Из-за тесноты по-
мещения, в котором в то время располагалась библиотека, был принят проект 
К. И. Карастелева. Совет принял решение расставлять книги в систематичес-
ком порядке по отделам, а внутри отделов – по формату. В своем отчете перед 
Библиотечной Комиссией библиотекарь докладывал, что «…к 6-му числу мая 
месяца 1869 г. всего внесено по новой системе 2 167 названий книг. Книги эти 
внесены в систематический и алфавитный каталоги. Алфавитный каталог 
(на карточках) ведется в двух экземплярах: один экземпляр карточек состав-
ляет общий алфавитный систематический каталог. Заведены списки дубле-
тов и дефектов» [4, с. 88–89].

Расстановка книг внутри отделов по формату, оказалась не эффективной. 
Вначале 1870–х гг., после долго длившихся дискуссий и экспериментов, при-
няли новый принцип расстановки книг в книгохранилище. Теперь расстановка 
соответствовала записям книг в систематическом каталоге. Книги располага-
лись по отделам, которые соответствовали расположению наук по факульте-
там и кафедрам. Книжный фонд был поделен на 276 отделов, каждый начи-
нался с первого номера (в таком виде каталог просуществовал до 1932 г. и 
насчитывал к тому времени около 310 отделов) [11, с. 16]. Поступающие в 
библиотеку книги записывали в каталоги, а затем в книгохранилище расстав-
ляли не по формату, а по порядковому номеру. Исключение составляли издания 
in Folio, которые складывались в конце отделов. Для последующего прироста 
книг и журналов внутри каждого отдела оставляли определенный запас полок. 
Такая система расположения книг действовала в фундаментальной и студен-
ческой библиотеках. 

На заседании совета ИНУ 7 декабря 1870 г. (Ст. 7), по предложению рек-
тора, для искоренения недостатков в работе библиотеки, составления точных 
и подробных правил ведения библиотечного дела и для ускорения создания 
печатного алфавитного указателя и систематического каталога была образо-
вана комиссия. В ее состав вошли профессора: Е. Ф. Сабинин, А. С. Павлов и 
Ф. К. Брун, руководителем был назначен Б. Богишич. 3 мая 1871 г. (Ст. 15) ко-
миссия, изучив обстановку ведения библиотечных дел, указала на недостатки 
в работе библиотекарей, отмечая, что по недавно выработанной системе обра-
ботано около двух третей книг. 

На заседании 20 ноября 1875 г. п. 14, был утвержден «Проект Правил при-
ема книг и других ученых и учебных пособий в библиотеку университета»: 
«1. Книги, карты, атласы и другие пособия, приобретаемые чрез комиссио-
неров, самих преподавателей, или правлением – поступают в библиотеку и 
записываются тотчас в фундаментальный каталог в хронологическом поряд-
ке с обозначением в нем: названия сочинения или предмета, количества томов и 
цены, с указанием от кого приобретение сделано; 2. Затем каждое сочинение, 
по наложении на первом листе его университетской печати, вносится в сис-
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тематический каталог в соответствующий его отдел, с подробным обозна-
чением заглавия, места и времени издания и типографии. Одновременно с сим, 
заглавие каждого сочинения списывается с такою же подробностью на двух 
карточках, из которых одна служит для подвижного алфавитного катало-
га, а другая для подвижного систематического каталога; 3. После внесения в 
вышеуказанные каталоги, сочинение, если оно приобретено непереплетенным, 
немедленно отсылается к переплетчику и только переплетенное поступает 
в чтение или вообще в пользование; 4. Каждая книга или уложенное в картон 
издание (собрание рисунков или рукопись), помещается в соответствующий 
(по заведенному порядку) шкаф с ярлыком на переплете, на котором цифрою 
указывается № как систематического каталога, под которым оно там за-
писано, так и № того отдела, систематического каталога, к которому оно 
непосредственно относится» [5, с. 217–218].

При поступлении книги в библиотеку ее записывали в инвентарную книгу. 
Затем, после ее просмотра, помощник библиотекаря, который заведовал сис-
тематизацией книг, присваивал ей номер отдела и указывал его на обложке. 
Записи для алфавитного каталога велись на карточках из плотной бумаги, раз-
мером 10х17 см. Основная карточка составлялась на заглавие, начинавшееся 
с фамилии автора, при его отсутствии – с первого существительного слова из 
названия книги. В тех случаях, когда книга имела нескольких авторов или в 
фамилии присутствовала приставка, том, поступившего в библиотеку много-
томного издания, имел свое отдельное название, составлялись отсылочные 
карточки. После составления карточек, книга записывалась по номеру, указан-
ному на обложке в отдел систематического каталога, который имел вид книги, 
в него вписывали порядковый номер издания и заглавие с титульного листа. 
Затем на обороте титульного листа книги проставлялась библиотечная печать 
и приклеивалась этикетка с шифром. На всех каталожных карточках в правом 
верхнем углу, ближе к середине записывался шифр книги, который имел вид 
дроби (в числителе – номер отдела, в знаменателе – порядковый номер книги в 
отделе), в нижнем левом углу указывался номер инвентарного каталога. После 
этого карточки раскладывались по алфавиту для дальнейшей расстановки в по-
движном алфавитном каталоге.

Вначале XX в. алфавитный каталог представлял собой шкаф размером 
2,10 м на 2,80 м и имел 100 выдвижных ящиков, карточки внутри закреплены 
не были. Карточки были расположены в строгом алфавитном порядке по пер-
вой, второй и т. д. букве первого слова, затем второго и т. д. (по фамилии авто-
ра, его инициалам и т. д.). Алфавитные и систематические каталоги основной 
и студенческой библиотек постоянно пополнялись. 

При поступлении в библиотеку периодических и продолжающихся изда-
ний, заведующий журнальным отделом производил сверку их наличия с на-
кладной. Далее на обложке издания или его первой странице проставлялся 
оттиск календарного штемпеля с датой получения и в специальной карточке 
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отмечались выходные данные издания с датой его поступления. В нижнем 
левом углу издания проставлялся номер отдела систематического каталога. 
Затем оно поступало к сотруднику, отвечающему за раскладку, который про-
ставлял над номером систематического каталога казенную печать библиотеки. 
В дальнейшем издания выставлялись в витринах лектории, в соответствии с 
номерами систематического каталога. В начале каждого года производилась их 
сверка с временными регистрационными карточками. После записей на карто-
чках алфавитного каталога и в инвентаре, они поступали в книгохранилище 
или переплет. 

Каталоги вначале оформлялись как большие фолианты. Вопрос о печатном 
каталоге библиотеки поднимался в «Протоколах заседаний Совета университе-
та», как отмечал А. А. Кочубинский, еще в 1870 г.

На заседании совета, состоявшегося 2 декабря 1876 г. профессор С. П. Яро-
шенко выступил с речью о печатном каталоге: «…в настоящем году 18-го мар-
та, совет постановил: просить библиотечную комиссию представить доклад 
о печатании каталога с целью уменьшения расходов на писцов библиотеки, а 
также поручить ей, определить стоимость печатания. Сколько мне извест-
но, такого доклада не было до сих пор представлено. Между тем оказывается, 
что систематический каталог нашей библиотеки, так и алфавитный (по-
движной) не только уже окончены, но даже некоторые из них имеются уже в 
двух экземплярах. В виду этого, я решаюсь, не ожидая доклада библиотечной 
комиссии, представить на рассмотрение совета некоторые соображения по 
вопросу о печатании каталога. По моему мнению, следовало бы напечатать 
каталог основной библиотеки по образцу каталога харьковского универси-
тета, т. е. отпечатать систематический каталог и затем в прибавлении 
алфавитный указатель…» [3, с. 241]. Он предлагал печатать каталог с имею-
щихся в наличии карточек систематического каталога, расположив их внутри 
каждого отдела в алфавитном порядке и присоединив номер из систематичес-
кого каталога. На издания, не вошедшие в печатный каталог или вновь посту-
пившие, составлять отдельные списки и, начиная с 1 января 1877 г., ежегодно 
печатать в «Записках Новороссийского университета». Для изыскания денег на 
печатанье каталога С. П. Ярошенко предложил сократить две ставки писцов в 
библиотеке, которые составляли ежегодно 800 руб. Ученый, просчитав рабочее 
время и количество проделанной работы, пришел к выводу, что одного писца, 
вместо трех будет достаточно. Он предположил, что каталог займет не более 
150 печатных листов, и общая сумма составит около 5000 тыс. руб., печатание 
каталога продлится около 5 лет, следовательно, необходимая сумма будет най-
дена за счет сокращения ставок, не выходя за пределы бюджета, выделяемого 
на ассигнование библиотеки. Предложение С. П. Ярошенко было принято, за 
него проголосовало 15 человек из 16 присутствовавших. 

16 декабря 1876 г. по предложению ректора были избраны новые члены 
Библиотечной комиссии: профессора С. П. Ярошенко, В. Н. Лигин и до-
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цент Л. Ф. Воеводский. Для улучшения работы на рассмотрение совета были 
предложены новые права и обязанности для членов комиссии: «1) в состав 
Библиотечной комиссии входят представители всех факультетов; 2) комис-
сии предоставляется право сноситься прямо, без посредства совета, с прав-
лением, факультетами и отдельными преподавателями университета; 3) 
комиссия находится в прямых сношениях с комиссионерами университета. 
Все списки книг и журналов, предложенных к выписке факультетами, препро-
вождаются после утверждения их правлением и просмотра б-рем, в 2-х экз. 
в Библиотечной комиссии, которая по ним делает заказы у комиссионеров. 
Счета комиссионеров по присланным ими сочинениям и журналам, получают-
ся комиссией, которая, отметив по ним, после проверки б-рем, доставленные 
сочинения, передает эти счета в правление для уплаты; 4) комиссия заведу-
ет выпиской всех продолжений и дефектов, руководствуясь заявлениями фа-
культетов и преподавателей, если такие поступают, в противном случае – 
собственным выбором. Согласно с п. 1 этих правил, Библиотечная комиссия 
покорнейше просит совет избрать в нее теперь же еще одного члена из юри-
дического факультета.

При обсуждении представления признано нужным: 1) присоединить к трем 
избранным уже членам Библиотечной комиссии еще одного от естественно-
го отделения ФМФ. По баллотировке оказался избранным ординарный проф. 
Мечников; 2) поручить одному из членов Библиотечной комиссии, согласно за-
явлению проф. богословия Кудрявцева, интересы кафедры православного бого-
словия.

Затем большинством голосов (9 против 6) определили: правила утвердить 
для руководства БК в порядке опыта на 2 года» [6, с. 15].

На заседании 7 апреля 1877 г. был заслушан доклад Библиотечной комиссии 
по вопросу печатания библиотечного каталога, в котором было указано о необ-
ходимости скорейшего издания последнего. Предполагалось, что печатный ка-
талог будет состоять из двух частей, систематического каталога и алфавитного 
указателя, а также, после его выхода, редакторами должно быть составлено 
предисловие ко всему каталогу. Предполагалось, что систематический каталог 
будет печататься на основании карточек, расположенных в порядке рукописно-
го систематического каталога. В алфавитном указателе должны быть указаны 
авторы со ссылками на систематический каталог. Вновь поступающие книги 
предлагалось печатать ежегодно в «Записках Новороссийского университета» 
в порядке отделов систематического каталога.

Этот проект был одобрен Министерством просвещения, и указом попечите-
ля Одесского учебного округа от 20 мая 1877 г. за № 3870 было дано согласие 
на ежегодное перечисление 800 руб. на нужды печатного каталога из освобо-
дившихся библиотечных ставок.

17 ноября 1877 г. редактором каталога был избран проф. Ярошенко [8,  с. 152]. 
Он имел право выбрать одного или нескольких корректоров, с вознаграждени-
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ем за каждый печатный лист каталога по 5 р. 8 декабря 1877 г. ученый пред-
оставил на рассмотрение совета образцы формата и шрифта для печатания 
библиотечного каталога в типографии Ульриха и Шульце, которые Совет од-
обрил. Печатанье каталога началось в 1878 г. под редакцией проф. В. П. Яро-
шенко. В этом же году редактором «Записок ИНУ» и печатного каталога стал 
проф. А. А. Кочубинский.

В предисловии к изданному каталогу А. А. Кочубинский отмечал важность 
этого издания: «Совет Университета уже в первые годы своей деятельнос-
ти остановился на мысли о печатном каталоге Библиотеки» [9, с. III]. Этого 
требовал быстрый рост библиотечных фондов во второй половине 1870-х гг. 
К этому времени расположение книг было упорядочено и систематизировано. 
А. А. Кочубинский писал: «к 1 янв. 1878 г. б-ка заключала в себе около 40 тыс. 
назв., при среднем ежегодном росте в 1,5 тыс. названий (к 1 янв. 1879 г. было 
41684 названий или 84797 томов; к 1 янв. 1883 г. – 47355 назв. или 95657 то-
мов, т. е. в 4 года число названий увеличилось на 5651) [9, с. III].

Первый печатный каталог по кафедре богословия и историко-филологичес-
кому факультету издавался с 1878 г. по 1881 г., физико-математический был 
издан в 1887 г., а юридический в 1890 г. Первый том вышел под редакцией 
профессоров В. П. Ярошенко и А. А. Кочубинского, второй и третий под ре-
дакцией последнего.

Впоследствии быстрый рост библиотечного фонда показал неэффективность 
печатного каталога.

Библиотечная комиссия и библиотекари Новороссийского университета 
создали уникальную систему каталогов, которая действует с некоторыми из-
менениями и в наши дни. Как отмечал в своих библиотечных исследованиях 
П. С. Шестериков, он нигде более не встречал в библиотеках Российской импе-
рии такого расположения книг, как в библиотеке Новороссийского университе-
та. Находя такое преимущество в том, что «…распределения книг по системе 
заключается еще в том, что библиотечный персонал, непосредственно име-
ющий дело с раскладкой книг, без всякого каталога знает где лежит та или 
другая книга по данной специальности; им же не трудно следить за ростом 
отдела, и видеть, чего не достает, а служителям не приходиться бегать по 
разным концам и этажам библиотеки за книгами, относящимися к одной и 
той же специальности. В своей многолетней практике и близком общении с 
преподавателями я не мог не заметить у каждого из них стремления к рас-
положению у себя на дому книг собственной библиотеки по специальностям, 
к группированию их для личных удобств по содержанию; такого рода книго-
расположение я назову естественным, соответствующим природе человека 
и вполне логическим явлением; так оно ведется и у нас; здесь мы знакомимся 
с состоянием отдела, его эволюцией и подчас можем найти неведомое нам 
или забытое издание, которое при крепостной системе никогда не нашли бы» 
[14,  с. 185–186].
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В 1920 г. в связи с революционными событиями и сменой власти в Украине, 
а также реформами в высшем образовании Новороссийский университет был 
ликвидирован. На его месте возникли новые учебные учреждения, начался 
новый этап в истории его библиотеки.
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СТАНОВЛЕННЯ КАТАЛОГІВ БІБ ЛІО ТЕКИ 
НОВОРОСІЙСЬКОГО УНІВЕРСИТЕТУ

У статті розглядається становлення каталогів біб ліо теки Новоросійського 
університету в 1865–1920 рр. У середині ХІХ ст. відбувалося швидке зростан-
ня біб ліо течних фондів. Наслідком цього став розвиток нових каталогів, які 
могли задовольняти потреби читачів біб ліо теки. Вченим університету вдалося 
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розробити унікальну систему розташування книг, яка з невеликими змінами 
збереглася до наших часів.

Ключові слова: біб ліо течні каталоги, Новоросійський університет, Біб ліо-
течна комісія.
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FORMATION OF CATALOGUES OF THE LIBRARY  
OF THE NOVOROSSIYSK UNIVERSITY

Summary
This year executed 200 years to Scientific library of the Odessa I. I. Mechnikov 
National University. On May 1, 1865 in Odessa based on the Richelieu Lyceum, the 
Imperial Novorossiysk University was opened. In the same year, the lyceum library 
became the property of Novorossiysk University. In article considered process of 
formation of catalogs of library of the Novorossiysk University from hand-written 
to printing during the period from 1865 to 1920. In work used materials from Proto-
cols of the Novorossiysk University, which give a clear idea of history of formation 
of catalogs in library. In the early 1870s, after long discussions and experiments, 
new principles were adopted for placing books in the book depository; they corre-
sponded to the books in the systematic catalog. The books were arranged according 
to the departments that corresponded to the location of the sciences in the faculties 
and departments. The book fund was divided into 276 departments, everyone began 
with No. 1. To conduct business in the library, the Council of the University elected 
Library Commissions, which monitored the state of the book fund, developed rules 
for using the library, created unique system of arrangement of books, having laid the 
foundation of the systematic catalog, which with some changes remained up to now.

Keywords: library catalogue, Novorossiysk University, Library committee.
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КУЛЬТУРНО-ПРОСВІТНИЦЬКА ТА БІБЛІОТЕЧНА 
ДІЯЛЬНІСТЬ НАРОДНИХ ДОМІВ КОМІТЕТІВ ПІКЛУВАННЯ 
ПРО НАРОДНУ ТВЕРЕЗІСТЬ В УКРАЇНІ НАПРИКІНЦІ ХІХ – 
НА ПОЧАТКУ ХХ СТ.

Досліджено основні напрями та особливості культурно-просвітницької та 
бібліотечної діяльності народних домів комітетів піклування про народну 
тверезість в Україні наприкінці ХІХ – на початку ХХ ст.; вивчено специфіку 
організації роботи бібліотек-читалень народних домів комітетів піклування про 
народну тверезість на теренах країни; проаналізовано особливості діяльності 
та значення зазначених книгозбірень у забезпеченні населення бібліотечною 
книгою, у поширенні читання, просвітництва й духовної культури. 

Ключові слова: народний дім, бібліотечна діяльність, історія бібліотечної 
справи, комітет піклування про народну тверезість, бібліотека, бібліотека-
читальня, чайна-читальня, Україна.

Культурно-просвітницька та бібліотечна діяльність комітетів піклування про 
народну тверезість (КПНТ) наприкінці ХІХ – поч. ХХ ст. останнім часом все 
більше привертає увагу фахівців, всебічне вивчення якої може мати не тільки 
важливе наукове значення, а й бути корисним у соціально-практичному сенсі, 
тому що дослідження зазначеної діяльності дає можливість використати істо-
ричний досвід громадських організацій із налагодження практичної взаємодії 
органів місцевого самоврядування, бібліотек та громадських рухів у справі 
утвердження здорового побуту та підвищення культурного рівня суспільства в 
сучасних умовах недостатнього асигнування різних галузей культури, зокрема 
бібліотечної справи. 

Діяльність бібліотек КПНТ у Російській імперії досліджувалася низкою ав-
торів, які здійснили перші спроби узагальнення матеріалу ще в дореволюцій-
ний період (праці Д. Булгаковського, В. Вахтьорова, І. Введенського, В. Гагена, 
К. Дерунова, В. Дерюжинського, В. Івановича, Л. Хавкіної, М. Шипова та ін.). 
Пізніше їх доповнили праці К. Абрамова, Н. Валєєвої, Е. Дегальцевої, В. Ляха, 
О. Маркова, М. Матвєєва, Л. Покрасової, І. Рябської, Т. Савінової, Т. Судоргіної 
та ін. У більшості зазначених робіт характеризується діяльність книгозбірень 
КПНТ, що діяли на території Росії, де зазначена проблематика, разом з вивчен-
ням діяльності народних бібліотек, останнім часом вийшла на рівень дисерта-
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ційних досліджень (праці І. Голубцової (2000), В. Новікова (2003), О. Букрєєвої 
(2008), Л. Массерової (2014) та ін.). Певним чином, окремі аспекти діяльності 
бібліотек КПНТ в Україні окреслено в працях з історії вітчизняної бібліотеч-
ної справи (праці А. Волинець, З. Гімальдінової, О. Григоренка, Л. Дубровіної, 
Л. Лучки, О. Онищенка, В. Пупченка, Ю. Хоптяр та ін.). Однак, у багатьох 
дослідженнях з вивчення розвитку вітчизняної бібліотечної справи наприкінці 
ХІХ – поч. ХХ ст. або з історії розвитку бібліотек в Україні про діяльність кни-
гозбірень КПНТ зовсім не згадується, як, наприклад, у навчальному посібнику 
В. В. Сєдих «Історія бібліотечної справи в Україні» (Харків, 2013). Більш ґрун-
товно діяльність бібліотек КПНТ в Україні розглядалася у статтях О. Айвазян, 
Л. Лучкої, І. Мілясевич та Т. Соломонової [1; 33; 40; 54]. Проте, до сих пір 
ще немає окремих досліджень, що були б присвячені вивченню формування 
та динаміки книжкового фонду та складу читачів, особливостей розвитку та 
функціонування мережі книгозбірень КПНТ, їхнього соціально-освітнього та 
культурного значення у розвитку суспільства наприкінці ХІХ – поч. ХХ ст. на 
території сучасної України в цілому. Поза увагою дослідників залишаються 
питання, що стосуються всебічного вивчення та характеристики основних на-
прямів діяльності книгозбірень КПНТ, особливостей і закономірностей їхньо-
го функціонування, правового становища, їх суспільного місця та значення в 
забезпеченні читацьких потреб, ліквідації неписьменності, підвищенні куль-
турного рівня населення. Недослідженими залишаються питання вивчення 
особливостей діяльності різних видів книгозбірень КПНТ, зокрема бібліотек 
народних домів. Здебільшого, розвиток книгозбірень КПНТ розглядався ві-
тчизняними бібліотекознавцями лише епізодично у контексті досліджень (і як 
складова) становлення народних бібліотек або характеристики їхньої діяльнос-
ті в окремо взятих регіонах (праці І. Мілясевич, Т. Соломонової) [40; 54]. Так, 
зокрема, у статті І. Мілясевич діяльність зазначених книгозбірень охарактери-
зована в межах регіону Волині. Дослідниця з’ясувала причини створення цьо-
го типу бібліотек, проаналізувала загальні закономірності їх розвитку, коротко 
охарактеризувала режим та форми роботи, місце серед інших видів бібліотек у 
Волинській губернії [40]. 

Бібліотечна діяльність народних домів КПНТ як в Росії, так і в Україні ще 
не була предметом окремого дослідження фахівців, хоча публікацій з організа-
ції роботи та культурно-освітнього значення діяльності народних домів було 
чимало ще у дорадянські часи (праці В. Данилевського, Ф. Д’якова, Є. Звя-
гінцева, Є. Мединського та ін.) [10; 17; 20; 36–39]. Окремі аспекти культур-
но-просвітницької та бібліотечної діяльності народних домів різних товариств 
(зокрема, «Товариства грамотності», «Просвіти» та ін.), комітетів, земств, різ-
них громадських та муніципальних установ проаналізовані в деяких статтях 
сучасних вітчизняних дослідників (праці Д. Заковоротнього, О. Колосовської, 
Н. Кунанець, Л. Лисої, Л. Лисової) [19; 27; 29; 31; 34]. Метою запропонованої 
статті є дослідження основних напрямів культурно-просвітницької діяльності 



66

ISSN 2304-1447. Вісник ОНУ. Серія: Бібліотекознавство, бібліографознавство, книгознавство. 2017. Т. 22, вип. 1

народних домів комітетів піклування про народну тверезість на теренах су-
часної України, вивчення особливостей розвитку бібліотечної діяльності на-
родних домів КПНТ, характеристика книжкового фонду їхніх бібліотек, складу 
читачів, особливостей їхнього формування та функціонування, а також роз-
криття їхнього значення у розвитку просвітництва та культури українського 
суспільства.

Загальновідомо, що із розвитком індустріалізації та урбанізації, що від-
бувалися наприкінці ХІХ ст. в різних регіонах Російської імперії, розповсю-
джувалося таке негативне явище як алкоголізм. На жаль і зараз дане соціаль-
не явище набуло значного поширення як у Росії, так і в Україні. На сторінках 
ЗМІ, у зв’язку із зростанням алкоголізму в Україні останнім часом, все частіше 
розглядаються питання про організацію боротьби із даним негативним соці-
альним явищем. Нещодавно було створено офіційний сайт Всеукраїнського 
суспільного руху «Твереза Україна» [7]. Розробка програм та організаційних 
заходів даного руху починалася, як правило, з вивчення історії певного питан-
ня. Іноді таке звернення до історії досить швидко призводило до певних прак-
тичних рішень і втілень. Так, наприклад, у 2015 р. було прийнято рішення про 
ремонт та відтворення у Києві Лук’янівського народного дому «Товариства пі-
клування про народну тверезість», що був побудований у 1902 р. Таке рішення 
є найкращим підтвердженням зростання уваги до досвіду діяльності КПНТ, 
до необхідності відродження суспільно-державного руху «Піклування про на-
родну тверезість» та розвитку культурно-просвітницької діяльності народних 
домів. Після отримання незалежності України відбувається певне відродження 
роботи народних домів, відбудовуються зруйновані народні доми, реставру-
ються ті, що збереглися. Так, наприклад, на Тернопільщині збережено понад 
250 приміщень народних домів, збудованих до 1939 р.

Товариство піклування про народну тверезість (ТПНТ), що обирало свій 
виконавчий орган – Комітет піклування про народну тверезість (КПНТ), було 
утворено у Російській імперії у 1894 р. Одними з основних завдань КПНТ було 
розповсюдження серед широких верств народу знань про шкоду зловживання 
алкоголем та організація вільного часу, здебільшого, робітників, селян та мі-
щан, що передбачало такі основні напрямки роботи: створення бібліотек-чита-
лень з метою пропаганди кращої літератури для народного читання; організація 
народних читань та публічних лекцій з метою антиалкогольної пропаганди та 
розширення культурного кругозору населення; влаштування вокально-інстру-
ментальних вечорів та театральних вистав з метою організації змістовного на-
родного дозвілля; створення книжкових складів; видання та розповсюдження 
книг для народного читання з метою поширення медичних знань про шкоду ал-
коголю і піднесення загального культурного рівня; організація недільних шкіл 
для неграмотного та малограмотного населення. Деякі свої послуги КПНТ на-
давали населенню за малу частину реальної вартості, але не безкоштовно, що 
мало виховне і моральне значення.
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Найважливішу роль у культурно-просвітницькій діяльності КПНТ відігра-
вали різноманітні бібліотеки та читальні, що комітети створювали по всіх гу-
берніях. Зазначені книгозбірні за своїм статусом, правами та особливостями 
функціонування відносилися до народних бібліотек офіційних громадських 
просвітницьких і благодійних організацій. У порівнянні з іншими народними 
бібліотеками книгозбірні КПНТ були поставлені в більш жорсткі законодавчі 
та цензурні обмеження. З одного боку, діяльність даних бібліотек, які відкри-
валися благодійною організацією, потрапляла під дію «Правил о бесплатных 
народных читальнях и порядке надзора за ними», що були затверджені Мініс-
терством внутрішніх справ у 1890 р., згідно з якими книгозбірні КПНТ могли 
комплектувати свої фонди тільки виданнями, дозволеними Вченим комітетом 
Міністерства народної освіти (це приблизно 3 % від числа всіх книг і близько 
17 % періодики, що друкувалися у Росії), виданнями уряду та літературою, 
дозволеною духовним відомством (зазначені «Правила» діяли до 1905 р.) 
[56,  c. 192]. З іншого боку, згідно з «Правилами для устройства попечитель-
ствами о народной трезвости бесплатных библиотек-читален», процедуру від-
криття бібліотек КПНТ повинні були узгодити ще й з Міністерством фінан-
сів. Таким чином за бібліотеками КПНТ встановлювався нагляд з боку трьох 
міністерств: Міністерства внутрішніх справ, Міністерства народної освіти, 
Міністерства фінансів та ще й духовного відомства, що вдвічі подовжувало 
процедуру відкриття бібліотек. Державні гроші розподіляв губернський КПНТ, 
а повітові комітети були зобов’язані погоджувати з ним списки книг та періо-
дичних видань, якими слід було поповнити фонди бібліотек, звичайно, з тих 
списків видань, які схвалило Міністерство народної освіти. Фонд бібліотек 
КПНТ складався майже виключно з літератури, дозволеної «Каталогом книг и 
периодических изданий для бесплатных народных читален», який затверджу-
вався Міністерством народної освіти. З періодичних видань, обов’язковими 
були: «Вестник трезвости», «Сельский вестник», одна щоденна газета, одне 
з ілюстрованих видань, духовно-релігійний журнал. У списку довідкових ви-
дань були: календарі, довідники, словники та ін. У міністерських каталогах 
були відсутні соціально-політичні праці, книги з історії громадських рухів, з 
робочого й аграрного питань, з політекономії, філософії тощо. Однак не слід 
забувати, що основний контингент книгозбірень КПНТ становили робітники 
та селяни, які ще не мали розвинутих духовних потреб та для яких потрібні 
були прості й зрозумілі видання. Для більш досвідчених читачів, які мали по-
треби в серйозній науковій і науково-популярній літературі, надавали послуги 
платні міські публічні бібліотеки. 

Бібліотеки народних домів, які почали формуватися з другої половини 
ХІХ ст., на поч. ХХ ст. стали одними з важливих і значущих різновидів книго-
збірень ТПНТ, під керівництвом якого були не тільки чайні-читальні, бібліоте-
ки-читальні, пересувні бібліотеки, а й народні доми, недільні школи, навчальні 
заклади для дорослих та дітей, сади для прогулянок і розваг, музеї, книжкові 
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склади (магазини) тощо [5, с. 12–13]. КПНТ досить часто надавали фінансову 
допомогу на відкриття і подальше функціонування народних домів та бібліо-
тек, що організовували земства, різні громадські та релігійні установи. Іноді, 
навпаки, земства надавали фінансову допомогу КПНТ на будівництво народ-
них домів та бібліотек. Так, наприклад, у 1898 р. земство м. Луганська надало 
кошти у розмірі 4500 руб. Луганському КПНТ, який очолював очільник дворян-
ства С. Ільєнко, на організацію та розвиток Народного дому. При цій установі, 
звичайно, діяла бібліотека-читальня, проводилися лекції, на які запрошували 
культурно-освітніх діячів, здебільшого, з Харкова та Катеринослава. Так, на-
приклад, доктор філософії Г. Полонський читав лекції про творчість Л. Андрє-
єва, М. Горького, Ф. Лассаля та ін. У створенні народних домів брали участь 
передові діячі російської та української культури. Так, наприклад, у 1901 р. у 
Полтаві за безпосередньої участі видатних письменників М. Коцюбинського, 
П. Мирного та В. Короленка був відкритий Народний дім ім. М. В. Гоголя. 

Народні доми представляли собою загальнодоступні культурно-просвіт-
ницькі заклади, які масово почали засновувати у Росії з кінця 1880-х рр. Про-
те, в Україні, одним з перших народний дім був заснований ще у 1849 р. у 
Львові з ініціативи Головної Руської Ради та який надалі став однією з най-
більших культурно-освітніх установ Галичини [3]. Народні доми з другої по-
ловини ХІХ ст. почали відкривати з ініціативи різних товариств, земств, комі-
тетів та громадських організацій. Великий внесок у створення народних домів 
та бібліотек в Україні внесли Харківське та Київське товариства грамотності, 
Слов’янське суспільство й Лекційний комітет в Одесі, Львівське товариство 
«Просвiта» та ін. За деякими даними відомо, що на початку ХХ ст. у Російській 
імперії налічувалося більше 170 народних домів [46]. До Першої світової війни 
в Російській імперії налічувалося вже 222 народних домів, що створювалися 
переважно у великих містах і містечках. Проте, є відомості, що тільки у Га-
личині до Першої світової війни було побудовано більше 500 народних домів 
[42]. Більшість народних домів до 1914 р. належали державі, громадським або 
релігійним установам, проте були й недержавні установи, що були побудовані 
та функціонували за рахунок приватних осіб. За відомостями Л. Дмитрієвої у 
1917 р. у Росії було 237 народних домів [14]. 

Значного поширення народні дома отримали після революції 1905 р. Напри-
кінці ХІХ – на поч. XX ст. у Росії народні доми намагалися об’єднати всі фор-
ми освітньої та розважальної діяльності. Керівництво народних домів, зокрема 
КПНТ, організовуючи культурне дозвілля населення, ставили перед собою за-
вдання розвивати позашкільну освіту, боротися з неписьменністю, поширю-
вати лекційну та культурно-просвітницьку роботу. Як правило, при народних 
домах розміщувалися бібліотека з читальнею, театрально-лекційний зал зі сце-
нічним майданчиком, недільна школа, вечірні класи для дорослих, хор, чайна, 
книготорговельна лавка. В окремих випадках засновували спрощений різновид 
народних домів – музеї-бібліотеки, що складалися з бібліотеки й музею при 
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ній, який містив краєзнавчі видання і матеріали, наочні навчальні посібники, 
які використовували при читанні лекцій, при організації пересувних і постій-
но-діючих виставок тощо. Розміщення читальні, бібліотеки, чайної, театраль-
ної зали, народної аудиторії, навчальних курсів та ін. в одній будівлі була зна-
чною перевагою народних домів, оскільки було вигідним не лише з фінансової 
та господарсько-адміністративної сторони, а більш корисним і зручним місцем 
для користувачів, де відвідувачі знаходили задоволення своїх різноманітних 
культурно-освітніх потреб і запитів [10, с. 21]. Ідея народного дому була при-
ваблива тим, що основними принципами його створення були: загальнодоступ-
ність; демократизм; повчальність; заохочення і підтримка будь-яких творчих 
проявів, ініціативи населення, організацій і підприємств; благодійність; ставка 
на приватну ініціативу; сприяння вихованню дітей через активну культурну ді-
яльність; орієнтація на групи соціально незахищених осіб. Народні доми від-
кривали, здебільшого, для незаможних верств населення, які мали тут можли-
вість безкоштовно відпочити та почитати газети, журнали, класичні художні 
твори, популярні книги з різних галузей знань, підвищити свій рівень почат-
кової освіти, вивчити основи загальноосвітнього предмета, послухати музику 
або лекції, побачити гру артистів, познайомитися з певним ремеслом чи мисте-
цтвом, знайти, навіть, у разі потреби, допомогу юриста. 

На початку ХХ ст. народні доми та бібліотеки при них часто відкривалися 
саме за ініціативою КПНТ. Проте, у перші роки діяльності КПНТ головним 
та найбільш поширеним різновидом їхніх книгозбірень були чайні-читальні, 
що виконували роль своєрідних народних клубів. Надалі чайні-читальні КПНТ 
часто об’єднували з народними домами як однотипні установи, а іноді їх пе-
ретворювали на народні доми, де, в першу чергу, організовували безкоштовні 
народні бібліотеки, в які записували всіх бажаючих віком з 12 років [29, с. 33]. 
Не дивно, що молодь складала значну частку їхніх читачів (приблизно від 30 
до 60 %). Незважаючи на фінансову складність вирішення питань про будів-
ництво народних домів, їхнє спорудження на території України активно розви-
валося. У 1916 р. Чернігівська губернська управа розпочала навіть утворення 
за допомогою повітових земств особливих фондів для народних домів [25]. До 
1920 р. на Чернігівщині діяло 127 народних домів [23]. Відомо, що до Першої 
світової війни у Харківській губернії було вісім народних домів, у Катеринос-
лавській – сім, у Київській – шість [67]. Народні доми будувалися також у ма-
лих містах і робочих селищах. Активна робота з будівництва народних домів 
проводилася у Катеринославській, Київській, Полтавській, Подільській, Хар-
ківській, Херсонській губерніях [2, с. 14]. За кількістю осіб, що могли розташу-
ватися у головній залі, народні доми можна умовно розподілити на великі – із 
залою на 800-1000 осіб та малі – із залою на 300-500 осіб. До першої групи слід 
віднести народні дома у Новоград-Волинському (1897), в Одесі (1899), Харкові 
(1899–1903), у Кам’янець-Подільському (1901), народний дім ім. М.  В.  Го голя 
у Полтаві (1901), народний дім у Києві (1902), у Харкові (1909). До другої гру-
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пи – народні доми Слов’янського товариства (1899) й друкарів (1901) в Оде-
сі, Народний дім у с. Кам’янське (1900), Лук’янівський народний дім у Києві 
(1900–1902), Народний дім у м. Кам’янка-Бузька на Львівщині (1905) та ін. 
[67]. Російський історик та видатний діяч народної освіти Є. Звягінцев (1869–
1945) запропонував три типи народних домів, що класифікувалися на осно-
ві обсягу і характеру діяльності їх функціональних підрозділів: перший тип, 
«найменший» – у народному домі повинні були бути зал-аудиторія (для лекцій, 
народних читань, зборів, вечорів, чайної, вистав і кінематографа), бібліотека, 
контора кооперативу; другий – «середній»: зал-аудиторія з постійною сценою, 
бібліотека, читальня (для читання газет і книг, в певні дні та години може слу-
жити для недільної школи, курсів та дошкільного навчального закладу-клу-
бу тощо), музей, контора кооперативу; третій тип, «великий»: зал-аудиторія, 
сцена, дві вбиральні для артистів, бібліотека, читальня, музей з лабораторією, 
кімната для курсів, книжковий склад (магазин), чайна, контора кооперативу 
[20, с. 53]. Отже, бачимо, що бібліотека була атрибутом будь-якого народного 
дому. Вона поєднувала в народному домі користувача не тільки з книгою, а 
й з культурно-освітнім та духовним життям суспільства у певному регіоні чи 
районі [43, с. 82]. У читальній залі народних домів часто проходили концерти 
та вистави, різноманітні науково-популярні лекції на теми історії, літератури, 
релігії, народного здоров’я, гігієни та ін. Схожий напрям культурно-просвіт-
ницької діяльності (організація роботи бібліотек, народних читань, боротьба 
з неписьменністю тощо) мали також робочі клуби, що почали створюватися в 
Україні на поч. ХХ ст. Так, наприклад, у 1912 р. в Україні існувало близько 50 
робочих клубів [18]. Отже, народні доми, робочі клуби, бібліотеки-читальні 
поступово ставали центрами місцевого культурно-просвітницького життя. Ви-
датний український громадський діяч, педагог і бібліотекознавець С. Сіропол-
ко (1872–1959) вважав народний дім найбільш перспективним позашкільним 
закладом, в якому «зосереджено ряд просвітницько-освітніх організацій: бі-
бліотека, читальня, аудиторія, чайна, театральний зал і т.п.» [52, с. 18]. Сучас-
ник С. Сірополка, російський фахівець з позашкільної освіти, академік Є. Ме-
динський (1885–1957) на початку ХХ ст. також зазначав, що народний дім це 
«такое учреждение, которое является центром всей общественной, духовной 
и экономической жизни известного района, объединяя, согласуя и усиливая 
работу отдельных культурно-просветительных мероприятий (библиотеки, ау-
дитории для народных чтений, народного театра, музея и т.д.), развивая дух 
общественности в населении и связывая экономическую и духовную жизнь 
последнего в нечто целое» [36, с. 89]. 

У багатьох містечках і селах України бібліотеки народних домів та чайні-
читальні КПНТ були єдиними культурно-освітніми установами для дорослого 
населення. Для започаткування роботи бібліотеки й читальні народного дому 
необхідно було 100-200 руб., які часто отримували як пожертви від приватних 
осіб [20, с. 19]. Досить часто вони відкривалися силами місцевої громадськості 
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за ініціативою видатних культурно-освітніх діячів, меценатів, представників 
інтелігенції, а також членів КПНТ. Доречно зазначити, що завдяки активній 
просвітницькій діяльності брата академіка Є. Патона (1870–1953), Михайла 
Оскаровича Патона (1865–1919), який був у 1905 р. обраний очільником дво-
рянства Ушицького повіту Подільської губернії, а надалі – головою Ушицької 
повітової земської управи та головою Ушицького повітового КПНТ, у 1913 р. 
у містечку Нова Ушиця при Народному домі була відкрита чайна та бібліо-
тека-читальня КПНТ, де відбулося 35 лекцій (щоразу залучалось не менше 
200  осіб), 47 театральних вистав. Тут таки працювала народна аудиторія на 
250 місць, влаштовувались мистецькі вечори, танці та ін. Зазначена бібліотека-
читальня при Народному домі мала 2065 книг та 717 «світлових картин» (щось 
на зразок діафільмів). Вона також комплектувалася періодичними виданнями, 
серед яких були такі розповсюджені періодичні видання серед бібліотек пові-
тових КПНТ Поділля як «Вестник трезвости», «Деревня», «Крестьянское ха-
зяйство», «Свет», «Сельский вестник», «Беседа» та ін. У 1913 р. послугами 
зазначеної бібліотеки-читальні скористалися 412 осіб, було видано 5748 книг 
[51]. На жаль, на початку 1919 р. життя М. Патона та його сім’ї трагічно обі-
рвалося. Ймовірно, приналежність до дворянського роду, чималі статки послу-
жили причиною його вбивства бандитами. 

У перші роки діяльності КПНТ в Україні кількість бібліотек та читалень 
по містах і містечках кожного року зростала майже на 20-30 % , що було у 
прямій залежності від зростання кількості чайних [60, с. 25]. Розвиток чайних 
і читалень в Україні особливо значного темпу набув на рубежі ХІХ–ХХ ст. [69, 
арк.  47; 70, арк. 45; 71]. За відомостями Д. Тушинського, у 1900 р. у Волин-
ській губернії було 106 бібліотек і читалень КПНТ, а також 57 читалень, що 
виписували тільки періодику; у Катеринославській губернії – 66 бібліотек і чи-
талень та 23 читальні, що виписували тільки періодику; у Київській – 65 і 100 
відповідно; у Подільській – 139 і 46; у Полтавській (відомості за 1899 р.) – 87 і 
46; у Таврійській – 52 і 10; у Херсонській (відомості за 1899 р.) – 47 і 7; у Чер-
нігівській (відомості за 1898 р.) – 46 бібліотек і читалень; у Миколаївському 
особ ливому КПНТ – 4; у Одеському особливому КПНТ – 3; у Севастопольсько-
му особливому КПНТ – 2; у Керч-Єникальському особливому КПНТ – 3 бібліо-
теки і читальні [60, с. 54–55]. Тобто, всього на території України у 1900 р. діяло 
більше 900 бібліотек і читалень КПНТ. Значна кількість зазначених бібліотек і 
читалень було розміщено в орендованих приміщеннях, які активно використо-
вували з організації народних читань. Так, наприклад, у бібліотеках-читальнях 
КПНТ Київського повіту Києва у 1900 р. було проведено 112 народних читань, 
а в інших повітах Київської губернії – від 17 до 70. Активно проводилися на-
родні читання і у залах, і у бібліотеках-читальнях народних домів. Київський 
міський КПНТ, що складався з 19 дійсних членів, очолював директор народних 
училищ Київської губернії відомий вітчизняний педагог Т. Лубенець (1855–
1936). До 1914 р. Київський міський КПНТ опікувався мережею з восьми на-
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родних чайних, які розміщувалися головним чином на базарних площах міста, 
переважна більшість з яких мали бібліотеки або читальні [59]. У київському 
передмісті були також організовані народні чайні-читальні, зокрема на Демі-
ївці і в с. Мишоловка, що були підпорядковані Київському повітовому КПНТ. 
Так, наприклад, чайну-читальню на Деміївці у 1898 р. відвідали 48719 осіб, а в 
с. Мишоловка – 12130 [26, с. 30].

Значне місце у культурно-просвітницькій роботі КПНТ у м. Києві займала 
діяльність Лук’янівського народного дому, історія якого почалась ще у 1897 р., 
коли у приватному будинку селянина А. Калини були відкриті чайна та бібліо-
тека, де проводилися народні читання, літературні та танцювальні вечори. Бі-
бліотека-читальня Лук’янівського народного дому була відкрита для читачів з 
9:00 до 21:00. Читальна зала працювала безкоштовно, абонемент, що надавав 
право брати книги додому коштував п’ять коп. на місяць [32]. Надалі, для чи-
тальної зали був знайдений, оцінений у 4000 руб., чотирикімнатний дерев’яний 
будинок, де одночасно могли розміститися близько 80 осіб. Лук’янівський на-
родний дім відразу ж завоював популярність і у 1898 р. його відвідали, за зві-
том КПНТ, 30000 чоловіків, 3000 жінок, 900 хлопчиків, 200 дівчаток. У 1899 р. 
бібліотеку-читальню Лук’янівського народного дому відвідало 3700 осіб, а вже 
у 1912 р. – понад 20000 [7]. Підвищенню кількості відвідувань зазначеної бі-
бліотеки-читальні сприяло спорудження у 1902 р. у псевдорусьому стилі нової 
будівлі для Лук’янівського народного дому. Кам’яний будинок було збудовано 
архітектором М. Артиновим за спеціальним проектом, де передбачалося будів-
ництво нічного притулку, заїжджого двору для селян, безкоштовної читальні, 
чайної-їдальні, амбулаторії. Будівництво Лук’янівського народного дому ко-
штувало понад 100 тис. руб. На верхньому поверсі цього будинку був театраль-
ний зал майже на 600 місць, де по неділях і святкових днях відбувалися вистави 
та концерти, проводилися народні читання з історії, географії, російської літе-
ратури тощо. Тут репрезентували матеріали, пов’язані з сільським господар-
ством, народними ремеслами, бджільництвом, шовківництвом, садівництвом, 
городництвом, раціональним землеробством, поліпшенням породи домашніх 
тварин та ін. У Лук’янівському народному домі було створено музей, де від-
бувалися лекції, а також проводилися концерти духовної музики. Для поліп-
шення рівня освіти незаможних людей тут були відкриті безкоштовні вечірні 
класи для чоловіків і жінок. У 1903 р. було відкрито два вечірніх класи загаль-
ноосвітньої школи для дорослих (чоловічого і жіночого). Зазвичай, навчання, 
лекції, читання книг у читальній залі були безкоштовними, проте квиток на ви-
ставу коштував від 15 коп. до 1,5 руб. [32]. Платними, хоч і досить дешевими, 
були користування нічліжкою (три копійки з персони); отримання бібліотечних 
книг додому (п’ять коп. на місяць); відвідування чайної (3-4 коп. за порцію 
чаю, від 10 до 25 коп. за порцію обіду); послуги заїжджого двору (чотири коп. 
за стоянку одного коня з водопоєм). Так, наприклад, чайну Лук’янівського на-
родного дому за період 1897–1913 рр. відвідало 1166544  особи, а бібліотеку-
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читальню – 289619 [4, с. 178]. За даний період на абонементі бібліотеки було 
видано 68881 [32]. У 1913 р. у фондах книгозбірні Лук’янівського народно-
го дому нараховувалося 2495 тт. Грошові надходження складалися у чималу 
суму. Так, наприклад, у 1912 р. бюджет Лук’янівського народного дому склав 
65607 руб., з яких від держави було лише 4077 руб. [4, с. 177]. У 1910 р. у 
Лук’янівському народному домі було влаштовано перший у Києві кінемато-
граф. Крім того, проводився продаж книг і навчальних посібників. Зі сцени 
народного дому починали свою творчість корифеї українського театру П. Сак-
саганський та М. Садовський, тут співав О. Вертинський, виступав І. Іл’їнский 
та багато інших майстрів естради [59].

Слід зазначити, що Київське губернське земство у 1914 р. постановило по-
будувати по одному народному дому в кожному повіті, а також розгалузити 
мережу районних народних домів у волостях [17, с. 43]. У 1915 р. у Київській 
губернії діяло 12 народних домів земств. У другій пол. ХІХ – на поч. ХХ ст. 
на теренах України земства активно розгорнули культурно-просвітницьку ді-
яльність, зокрема вони створили значну мережу народних бібліотек. На Волині 
було організовано найбільшу кількість їх бібліотек – 999, на Харківщині – 789, 
Полтавщині – 767, Катеринославщині – 578, Таврії – 327, Чернігівщині – 298, 
Київщині – 88, на Поділлі – 49 (дані за 1910 р.) [24, с. 29]. Всього в Україні 
діяло 4094 книгозбірень земств, частина яких функціонувала під дахом народ-
них домів, заснуванню та будівництву яких земства майже завжди посильно 
сприяли.

У 1896 р., коли почав діяти Київський губернський КПНТ, виникла громад-
ська організація аналогічної спрямованості – Південно-Західне товариство 
тверезості, яке очолював психіатр, професор університету Іван Сікорський 
(1842–1919), батько майбутнього авіаконструктора Ігоря Сікорського (1889–
1972). Товариство містилося у Лук’янівському народному домі, де знаходилася 
канцелярія Київського міського КПНТ, і тісно з ним співпрацювало [28, с. 369]. 
У грудні 1897 р. Південно-Західне товариство тверезості відкрило власну чай-
ну – на Львівській площі, поблизу Сінного базару. Більшість народних домів 
та чайних-читалень КПНТ було розташовано у центрі міста, як правило, на 
базарній площі, що було дуже зручно для селян, які в дні ярмарків, як правило, 
заходили до них для відпочинку і проведення вільного часу. Приїжджим до-
зволяли користуватись тільки читальним залом. Книгозбірні та читальні, що 
були розміщені при народних домах нерідко служили причиною підвищення 
доходів закладу. На початку свого існування бібліотеки-читальні відвідували 
декілька десятків осіб на день, де користувачі знайомилися, в першу чергу, зі 
змістом газет і журналів. Абонемент, що надавав право читати книги вдома, на 
жаль, працював не всюди і часто не кожного дня. У циркулярах губернських 
КПНТ наприкінці ХІХ ст., як правило, зазначалося про необхідність заснуван-
ня абонементу при кожній бібліотеці-читальні ТПНТ [63, с. 164]. Відмічалося 
також про доцільність роботи бібліотек-читалень у вечірні години, необхід-
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ність організації книгообміну між книгозбірнями КПНТ, створення невеликих 
пересувних бібліотек (з фондом у 100-300 видань). Зазначалося, що найбільше 
число відвідувань припадало на зимові, святкові та недільні дні. 

У містах багатьох губерній в Україні поширення бібліотек-читалень народ-
них домів часто стимулювало заснування громадських та публічних бібліотек, 
оскільки в провінції вони ставали нерідко першими публічними культурними 
осередками суспільного життя. Варто зазначити про активну діяльність біблі-
отек-читалень народних домів у Вінниці, Кам’янці-Подільському, Могилів-
Подільському, Харкові, Ушиці, Літині. Особливо активно поширювалося за-
снування народних домів у провінції. Вартість будівництва народних домів у 
селищах коливалася приблизно від 3000 до 30000 руб. Наприклад, у 1897 р. у 
Бахмуті (Артемівськ) був відкритий Народний дім, звичайно, з бібліотекою-
читальнею, якою завідувала дочка секретаря Земської управи М. Ковтуненко. 
У 1902 р. нове приміщення для Народного дому було збудовано за 30000 руб. із 
залою на 500 місць, сценою та з «чайною тверезості». Цікаво, що у двох кімна-
тах Народного дому розмістилася публічна бібліотека Лейбової, що налічувала 
20000 книг, отримувала дев’ять щомісячних передплат журналів і вісім щотиж-
невих газет. У бібліотеці у 1902 р. було 407 читачів (274 чоловіків і 133 жінок), 
що користувалися абонементом. Користувачам у читальній залі було видано 
за 1902 р. 18721 книг, зокрема твори Майн Ріда прочитали 1278 осіб, Жюль 
Верна – 1113. На третьому місці за популярністю були твори М. Гоголя. Біблі-
отека пані Лейбової була платною. Бібліотека-читальня Народного дому КПНТ 
до червня 1912 р. одержувала періодичні видання «Нива», «Голос Москвы», 
«Россия», «Российская правда», «Сельский вестник» та ін. Газета «Донецкое 
слово» відзначала, що «в этой библиотеке много книг, поврежденных читателя-
ми-вандалами, такими субъектами несутся целые книги за пазухой, а газеты и 
журналы – в карманах. И все это в присутствии стражей и читающей публики 
... Для борьбы с таким злом книги и журналы держат под замками, прикрепля-
ют цепями к столам и к полкам» [57, с. 88]. 

Значну та багату бібліотеку-читальню мав Народний дім у Вінниці, що був 
відкритий у 1902 р. У просторій будівлі зазначеної установи, окрім книгозбірні, 
розмістилися чайна, зал зі сценою, школа грамоти та книжкова лавка. Бібліоте-
ка Народного дому у Вінниці мала читальну залу та абонемент. Її фонд складав 
понад 2500 тт. [54, с. 185]. У даній книгозбірні було введено окрему посаду бі-
бліотекаря, який мав зарплатню 300 руб. на рік та квартиру в Народному домі, 
а працював декілька годин на день. Для порівняння – бібліотекар (директор) 
Вінницької міської публічної бібліотеки, що була відкрита у 1907 р., отримував 
360 руб., а Гайсинської – 120 руб. В цілому, бібліотекарі книгозбірень КПНТ 
отримували більш високу зарплату, ніж працівники інших бібліотек, оскіль-
ки їх праця, як і решти чиновників винної монополії, оплачувалася державою 
дещо краще, ніж зусилля чиновників інших установ. Тому собівартість бібліо-
течних послуг у книгозбірнях КПНТ була у декілька раз більшою, ніж у інших 
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народних бібліотеках. Наприклад, в середньому, вартість видачі однієї книги 
у народних бібліотеках визначалася приблизно у 2,5-3 коп., а в книгозбірнях, 
скажімо, Московського міського КПНТ вона становила 20-30 коп. [62, с. 303]. 

Відкриття бібліотеки-читальні Народного дому у Вінниці певним чином 
прискорило створення тут міської публічної книгозбірні. Вінницький КПНТ 
почав діяти у липні 1896 р. під керівництвом очільника дворянства Вінницько-
го повіту, полковника у відставці, графа Д. Гейдена (1862–1926). Звернення го-
лови повітового КПНТ до Міської думи з проханням про спільне фінансування 
бібліотечних закладів Комітету, підштовхнуло рішення гласних Міської думи 
про створення міської публічної бібліотеки у Вінниці, призначеної для обслу-
говування більш заможніших читачів, ніж користувачів книгозбірень КПНТ. 
Вінницька публічна бібліотека ім. Гоголя, будівництво якої було розпочато у 
1904 р., була відкрита у лютому 1907 р. Цікаво, що користування читальним за-
лом коштувало 2 коп. в день, незалежно від кількості переглянутих видань. До-
дому літературу видавали під заставу або під письмове поручительство від ке-
рівника закладу, де працював читач. Платня за видачу додому нараховувалась 
окремо на книги й періодику. Так, наприклад, за 2 книги потрібно було платити 
25 коп. в місяць, за 3 книги і новий журнал 60 коп. в місяць, стільки ж за жур-
нал або газету окремо. Міська дума вирішила щороку виділяти для закупівлі 
літератури 1000 руб. для міської публічної бібліотеки, а для вищезазначеної 
книгозбірні Народного дому тільки 50 руб., яких не вистачало навіть на щоріч-
ну передплату періодики. Серед періодичних видань, які отримувала бібліоте-
ка Народного дому, були журнали «Крестьянин», «Витязь», «Дружеские речи», 
«Беседа» та ін., які не завжди вчасно надходили до книгозбірні. Так, у листі до 
повітового КПНТ (червень 1914 р.) бібліотекар Костянтин Молдавський, який 
до цього працював учителем у народному училищі, скаржився, що «…в библи-
отеке до сих пор не получен ни один номер передплаченого журналу «Трезвые 
Всходы»» [31]. Бібліотечний фонд комплектувався суворо за рекомендованим 
списком. Про динаміку основних показників діяльності бібліотеки Народного 
дому в м. Вінниці свідчать наступні показники: у 1903 р. було 7278 читачів та 
3824 книг і газет; у 1904 р. відповідно – 11407 і 3824; у 1905 р. – 9015 і 3283; у 
1906 р. – 11260 і 4733; у 1907 р. – 12740 читачів і 6725 книг і газет. Незважаючи 
на поступове зростання показників діяльності бібліотеки, книгозбірня не да-
вала очікуваних результатів, оскільки місцевий КПНТ не мав регулярних дер-
жавних субсидій, не міг належно утримувати Народний дім та організовувати 
активну його діяльність. Незручним виявилося розташування Вінницького на-
родного дому майже на околиці міста, що відвертало як відвідувачів та читачів, 
так і потенційних орендарів приміщень. За таких обставин Комітет вимушений 
був закрити чайну, а у 1907 р. запропонувати міській управі взяти на утриман-
ня школу й бібліотеку. З 1 січня 1908 р. постановою Вінницької думи Народ-
ний дім перейшов у розпорядження міста [9, с. 581–582]. Через рік Д. Гейден 
надіслав до Міської думи листа, в якому повідомляв про безпідставне закрит-
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тя управою бібліотеки та попереджав, що Комітет буде вимагати повернення 
йому Народного дому, якщо влада не має наміру відновити роботу бібліоте-
ки. Дума відповіла доволі різко: «...для чего существует библиотека ... никакой 
народ её не посещает ... лишь несколько молодых евреев появляются ... еще 
реже случаи выдачи книг надом (1-2 в неделю) ... существование библиотеки 
сводится к расходам на содержание библиотекаря – 300 рублей ежегодно – и 
использование им бесплатной квартиры в Народном доме ... Комитет сам до-
шел до необходимости закрыть не только библиотеку, но и школу и Народный 
дом, но мирился с этой необходимостью. Последний требует воскресить то, 
что давно умерло: ведь нельзя отрицать постепенного разложения всего дела 
с народными учреждениями ... такая же, естественно, судьба приготовлена на-
родной библиотеке». Юридично Вінницький народний дім не міг бути переда-
ний в будь-яке інше відомство доки існував КПНТ, під керівництвом якого він 
продовжував діяти головним чином на кошти, що надходили від оренди біль-
шої частини приміщень народного дому різними установами. У період Першої 
світової війни будинок був переданий у розпорядження Вінницького відділен-
ня Російського товариства Червоного Хреста під збірний пункт та лазарет. На 
початку 1918 р. більшовики перетворили Народний дім на районний клуб для 
робітників і солдатів. Наказом відділу народної освіти Поділля від 28 серпня 
1920 р. бібліотека Народного дому оголошувалася націоналізованою [22]. 

Ідея створення Харківського народного дому вперше була висловлена у 
1897 р. головою Комісії з народного читання С. Раєвським. Ініціативу комісії, 
яка вирішила втілити дану ідею в життя, підтримав харківський губернатор 
Г. Тобізен (1845–1917). Міська дума у 1897 р. безкоштовно виділила ділянку 
для будівництва Народного дому. У процесі будівництва виявилося, що коштів, 
які назбирали шляхом пожертвувань, не вистачить, і було вирішено звернутися 
за допомогою до Міської думи, яка підтримала прохання і постановила виділя-
ти щорічно на утримання Народного дому 2000 руб. Кошти надійшли також від 
Харківського губернського зібрання та Харківського КПНТ, значний грошовий 
внесок вніс цукрозаводчик і меценат П. Харитоненко. У 1903 р. відбулося від-
криття Народного дому, який мав дві зали й бібліотеку-читальню, де відбува-
лися лекції, концерти, театральні вистави тощо [36, с. 218–219]. Кілька разів 
у Народному домі виступав Ф. Шаляпін, бував К. Станіславський. Тут таки 
проводилося навчання у вечірній школі, працював драматичний гурток, яким 
керував видатний український письменник, драматург, етнограф І. Хоткевич. 
Народний дім у Харкові був одним з кращих у Росії. На міжнародній виставці 
в Брюсселі Харківський Народний дім був відзначений Почесним дипломом. 

У 1897 р. з ініціативи громадськості у м. Кам’янець-Подільський розпочало-
ся будівництво Народного дому. У 1898 р. подільський губернатор М. Семякін 
у своєму листі до міської управи запропонував для спорудження будівлі місце 
біля міського саду. Міська влада виділила ділянку землі під будівництво без-
коштовно, а кошти на спорудження надав КПНТ. У 1900 р. будівництво народ-
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ного дому було завершено і його було названо на честь видатного російського 
поета О. С. Пушкіна. Головний вхід був розташований на північно-східному 
фасаді, а на фронтоні вміщена велика вивіска з написом «Дом попечительства 
о народной трезвости в память Пушкина». Вперше Пушкінський народний дім 
гостинно відкрив двері під час святкування новорічної ялинки 3 січня 1901 р. 
Він мав залу майже на 1000 місць, чайну, бібліотеку та читальню, де проводи-
лись читання лекцій, бесіди, театральні вистави тощо [44, арк. 19]. З метою 
розширення Пушкінського народного дому у 1910–1911 рр. було добудовано 
новий зал. Після Лютневої буржуазної революції у травні-червні 1917 р. тут 
проходив армійський з’їзд Південно-Західного фронту. У зазначеній залі ви-
ступали О. Брусилов, Л. Корнілов, Б. Савінков, О. Керенський, М. Криленко. 5 
листопада 1917 р. у Пушкінському народному домі було проголошено Третій 
Універсал Української Центральної Ради, згідно з яким 7 листопада в Києві 
була утворена Українська Народна Республіка. У 1918 р. у місті згорів театр 
і всі театральні спектаклі були перенесені до Пушкінського народного дому. 
Відтоді стара назва поступово забувалася і Народний дім почали називати теа-
тром. З 1919 р. він отримав назву Шевченківський театр [45]. 

Будівництво народних домів було розгорнуто також у південних регіонах 
сучасної України. Наприкінці ХІХ ст. Севастопольським КПНТ було відкрито 
Народний дім, де у 1897 р. були бібліотека, театр, їдальня, чайна та юридичне 
бюро. Народний дім працював з 5-00 до 20-00. Бідним безкоштовно видавали 
чай, до того ж, час від часу влаштовували благодійні обіди [64]. У 1904 р. у 
Ялті був побудований Народний дім, на спорудження якого витратили 28 тис. 
руб. [34]. Проте через три роки зовсім ще нова будова постраждала від зем-
летрусу. У 1913 р. було збудовано новий двоповерховий будинок Народного 
дому, що мав зал для відвідувачів, чайну-їдальню, бібліотеку-читальню, кімна-
ти для театральних вистав, квартиру для завідуючого. Ялтинський Народний 
дім став одним з центрів культурного життя міста. Численні зустрічі, концерти, 
спектаклі привертали велику кількість відвідувачів. Дирекція Народного дому 
привернула до культурно-просвітницької діяльності представників місцевої 
інтелігенції. Тих, хто приходив до Народного дому, знайомили з творами ро-
сійських і зарубіжних письменників, творчістю композиторів і виконавців на-
родних пісень. Лекції зазвичай закінчувалися спектаклем або концертом. При 
Народному домі були організовані аматорський хор, драматична трупа, опер-
на студія; неписьменних вчили читати і писати. У 1915 р. у Народному домі 
КПНТ у Ялті було відкрито «синематограф» «Маяк» із залою для глядачів на 
650 місць. Квитки коштували від 12 до 40 коп. У вересні 1917 р. КПНТ передав 
Народний дім у розпорядження Ялтинській міській думі. Після Жовтневої ре-
волюції радянська влада тут створила робочий клуб.

Цікаво, що у 1902 р. в Ялті було відкрито Міську публічну бібліотеку, якій 
передувала саме народна бібліотека-читальня, створена у квітні 1897 р. Ялтин-
ським КПНТ. Завідувачем першої народної бібліотеки-читальні був відомий ял-
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тинський лікар-кліматолог і громадський діяч В. Дмитрієв. У справі організації 
належної роботи бібліотеки-читальні Ялтинському КПНТ допомагало земство, 
яке щорічно виділяло на утримання читальні 300 руб. Бібліотека мала 610 тт., 
виписувала 10 періодичних видань, користувачами абонементу було 285 осіб. 
Першими меценатами бібліотеки були А. Чехов, М. Горький, П. Богданович, 
В. Дмитрієв, О. Бертьє-Делагард, С. Єлпатьєвський, М. Водовозова-Токмако-
вата ін. [50]. Письменники часто були ініціаторами та меценатами справи від-
криття народних бібліотек. Так, наприклад, у 1898 р. за активним сприянням 
О. Серафимовича (1863–1949), була відкрита народна чайна-читальня у м.  Ма-
ріуполі, що була створена на гроші КПНТ та місцевих благодійників [66]. Без 
допомоги меценатів і благодійників робота бібліотек-читалень та народних 
домів КПНТ була б неможливою, оскільки державного фінансування явно не 
вистачало. Так, наприклад, на поч. ХХ ст. у підпорядкуванні Сімферопольсько-
го КПНТ перебували дві бібліотеки-читальні, одна з яких була ліквідована у 
1912 р. внаслідок зменшення фінансування «как нерентабельная» [61, с. 15]. 

У Миколаєві в 1900 р. на кошти Миколаєвського особливого КПНТ 
(5000 руб.) і щедру пожертву (1000 руб.) відомого у місті купця і мецената 
Я. Кириєвського було відкрито Народний дім тверезості на хуторі Водопій. При 
Народному домі були чайна-їдальня та безкоштовна читальня. Бібліотекою-чи-
тальнею без винагороди завідувала вчителька М. Кулікова. У 1914 р. зазначену 
книгозбірню відвідало 3658 осіб, було видано 2149 книг у читальній залі та 
3481 – за абонементом. З усіх книг, виданих у читальній залі, 55,8 % було з 
ху дожньої літератури, 7,7 % – з релігійної тематики, 5,9 % – з історії, 5,4 % – з 
географії, 3,6 % – з природознавства, 1,8 % – з медицини та гігієни, 1,1 % – з 
прикладних наук. 18,7 % запитів читачів було з періодики. 53,8 % читачів були 
учнями, 19,7 % – робітниками, 2,3 % – службовцями, 1,9 % – ремісниками [19]. 

В цілому, на поч. ХХ ст. фонди бібліотек КПНТ стрімко зростали (за рік 
могли збільшуватися на десятки відсотків). У Росії, в середньому, одна біблі-
отека КПНТ у 1901 р. мала приблизно 680 книг [5, с. 12-13]. У зазначеному 
році КПНТ Росії мали 1711 бібліотек і читалень, що обслуговували приблизно 
500 тис. осіб. У 1902 р. у бібліотеках та читальнях КПНТ було зареєстровано 
5633 тис. відвідувань, у 1904 р. – 9000 тис. У 1905 р. КПНТ мали вже 4333 кни-
гозбірні та 1970 тис. читачів [16]. Для характеристики загального стану діяль-
ності ТПНТ у Росії, наведемо, що у 1902 р. у 71 губерніях і повітах діяло 760 
КПНТ і їх відділень, у тому числі особливих комітетів, рівноправних губерн-
ським – 8 (у С.-Петербурзі, Москві, Варшаві, Одесі, Севастополі, Миколаєві, 
Керчі та Кронштадті), повітових комітетів – 637, міських комітетів і відділів 
особливих комітетів – 33, відділів повітових комітетів – 11. Загальний дохід 
ТПНТ становив у 1902 р. – 8386 тис. руб., у тому числі допомога від казни – 
4184 тис. руб., від чайних і столових – 2895 тис. руб., від інших підприємств – 
914 тис. руб., від пожертвувань і членських внесків – 56 тис. руб. Витрати в 
тому ж році склали – 8448 тис. руб. Чайних і столових налічувалося у 1902 р. – 



79

ISSN 2304-1447. Вісник ОНУ. Серія: Бібліотекознавство, бібліографознавство, книгознавство. 2017. Т. 22, вип. 1

3796, які відвідали – 63439 тис. осіб [21, с. 451–452]. У переважній більшості 
чайних (67,5 %) діяли бібліотеки або читальні. За висновками багатьох дослід-
ників, свого піку діяльність КПНТ у Російській імперії досягла у 1904–1906 рр. 

У бурхливі революційні 1905–1907 роки та у післяреволюційний період на-
вколо народних домів, чайних-читалень і бібліотек КПНТ нерідко мобілізува-
лися різні політичні сили і партії. Досить часто бібліотеки та читальні КПНТ 
були осередками «чорної сотні» та різних російських шовіністичних організа-
цій. Проте, іноді під їхнім дахом збиралися представники різноманітних демо-
кратичних та революційних сил. Зрідка у бібліотеках та читальнях КПНТ про-
водилися нелегальні зібрання, після виявлення яких такі установи, як правило, 
закривали за рішенням спеціальних постанов місцевої влади, як це, наприклад, 
трапилося у випадку з однією з читалень Одеського особливого КПНТ, «из-
за собраний, устраиваемых в ней мещанами, принадлежащими к нелегальным 
партиям» [49]. У 1905–1907 рр. приміщення Троїцького народного дому, який 
був під керівництвом Київського товариства грамотності та на будівництво 
якого Київське губернське КПНТ надало 10 тис. руб. (всього було витрачено 
більше 100 тис. руб.), використовувалися соціал-демократами для ведення ре-
волюційної пропаганди. У жовтні 1905 р. тут були організовані перші в Києві 
профспілки робітників, а у 1906 р. працювало Центральне профспілкове бюро 
[41]. У 1905–1907 рр. до фондів бібліотек-читалень стали потрапляти заборо-
нені для народних бібліотек видання, що, звичайно, не проходило поза увагою 
влади. У 1907–1914 рр. більш частими стали перевірки книжкових фондів з 
метою вилучення заборонених книжок [11]. Приводом для ревізії фондів часто 
ставала приналежність до революційних партій або революційно-демократич-
ної діяльності бібліотекарів народних бібліотек, зокрема книгозбірень КПНТ 
[12]. У 1907 р. у Троїцькому народному домі у Києві жандармами було прове-
дено обшук, під час якого на центральному книжковому складі було виявлено 
764 примірників заборонених політичних видань (праці В. Леніна, Г. Плехано-
ва, О. Герцена, М. Горького та ін.). Восени 1907 р. Київське товариство грамот-
ності було закрито, його власність і сам народний дім перейшли у муніципаль-
ну власність у ведення спеціальної комісії Київської міської управи [41]. 

У роки Першої російської революції 1905–1907 рр. КПНТ у силу свого 
«охранительного характера» повинні були тлумачити й коментувати події у 
країні відповідно до офіційного політичного курсу, що заохочувалося урядом, 
коли треба було в доступній для розуміння неосвіченим особам формі довести 
до кожного сенс реформ і механізми їх проведення. Для цієї роботи до книжко-
вих фондів бібліотек надходили такі видання, що були попередньо схвалені Мі-
ністерством фінансів та Міністерством народної освіти, як: «Что дал Импера-
тор Николай Второй русскому народу?», «О Государственной Думе», «Беседа о 
неприкосновенности личности и свободе совести, слова, собраний и союзов», 
«Царство толпы», «Довольно насилий», «Революционная смута и городская 
милиция», «Слово к народу о выборах членов Государственной Думы из крес-
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тьянского населения», «Чего хотят люди, которые ходятъ с красними флагами» 
та ін. Зазначені видання мали служити ідеї налаштування народу в дусі відрази 
до революційного насильства [65, с. 126]. Книги подібної тематики надходили 
до бібліотек і читалень КПНТ, зокрема народних домів, як пожертвування від 
приватних осіб, громадських, релігійних та державних установ. Іноді народ-
ним бібліотекам-читальням спеціальним циркуляром Міністерства народної 
освіти пропонувалося придбати певні видання, які наполегливо рекомендува-
лося мати у книжкових фондах книгозбірень, як, наприклад, працю російсько-
го військового історика, генерала-лейтенанта О. Петрушевського «Генералис-
симус князь Суворов», що витримала багато перевидань [72, арк. 13].

Після Першої російської революції діяльність народних бібліотек, зокре-
ма КПНТ, все більше привертала пильну увагу поліцейських установ також 
внаслідок того, що в цей час почали частіше утворювати нелегальні народ-
ні бібліотеки, як, наприклад, у м. Брусилів [13]. Загалом, події 1905–1907 рр. 
мали негативний вплив на діяльність бібліотек і читалень КНПТ, що призвело 
у наступні роки до поступового їхнього занепаду. Іноді замість чайних-чита-
лень створювали окремі бібліотеки-читальні, а чайні, внаслідок їх збитковості, 
закривали. Бувало, що книжкові фонди чайних-читалень передавали до інших 
бібліотечних установ. Загалом, під час революційних подій закривали не тіль-
ки чайні-читальні, а й бібліотеки-читальні, особливо у невеликих містах і міс-
течках, наприклад, як в м. Острозі [55, арк. 1-2]. 

За думкою Д. Булгаковського, кількість бібліотек-читалень КПНТ зроста-
ла до 1906 р., а їх відвідуваність досягла найвищої кількості у 1904–1906 рр. 
[6,  с. 50-51]. Після подій Першої російської революції, у період так званої «тре-
тьочервневої монархії» (1907–1914), відбулося значне скорочення державного 
фінансування КПНТ, що змусило комітети закривати значну кількість культур-
но-просвітницьких установ, в першу чергу, чайні-читальні, які вимагали вели-
ких витрат [35, с. 103]. Скорочення фінансування призвело не тільки до закриття 
багатьох чайних-читалень, але й до припинення поповнення книжкових фондів 
тих бібліотек, що залишалися. Навіть періодичні видання виписувалися в об-
меженій кількості. Праця бібліотекарів, лекторів дуже часто не оплачувалася. 
Неможливість цілком задовольнити читацькі запити, застарілість бібліотечних 
фондів, відсутність матеріальних стимулів до ефективної роботи бібліотекарів 
неминуче знижували інтерес до роботи бібліотек і їх відвідування користува-
чами. Отже, у 1907–1914 рр. було закрито багато чайних-читалень, особливо в 
сільській місцевості. Разом з ними занепадали й інші народні бібліотеки. Місь-
кі читальні КПНТ також закривали і об’єднували з бібліотеками, що утриму-
валися на кошти органів місцевого самоврядування, зокрема, з бібліотеками 
міської управи або з книгозбірнею місцевої громади чи з міською публічною бі-
бліотекою. Зазначимо також, що робота бібліотек і читалень КПНТ, зокрема на-
родних домів, у справі їхнього управління та устрою, мала, в цілому, певні риси 
бюрократизму та казенщини, що ускладнювало їхню культурно-просвітницьку 
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діяльність. Проте, неодноразово пропонувалися певні проекти будівництва і 
розвитку мережі народних домів. Існували проекти будівництва губернських, 
повітових та волосних народних домів [2, с. 10]. Наприклад, у нижегородсько-
му проекті за 1911 р. передбачалося будувати два типи народних домів: повіто-
вий музей-бібліотека (коштом на 20 тис. руб.) та сільська бібліотека-читальня 
(коштом на 10 тис. руб.) [17, с. 56]. У 1913 р. було розроблено новий, більш 
дешевий, проект будівництва народного дому кошторисом на 5400  руб. 

Слід зазначити, що професійний склад бібліотек КПНТ був, здебільшого, 
незадовільним. Посади бібліотекарів у книгозбірнях КПНТ, у кращому ви-
падку, займали міські вчителі. Затверджував на посаду бібліотекаря народних 
читалень сам губернатор. Також потрібен був дозвіл від поліцейського управ-
ління, яке свідчило факт моральної та політичної благонадійності претендента. 
Якщо бібліотекарем передбачалося призначити священика, що бувало доволі 
часто, його кандидатуру мало схвалити ще духовне відомство. Здебільшого, 
бібліотекарями працювали священики або вчителі шкіл, при яких знаходилися 
народні бібліотеки КПНТ, іноді – завідуючі чайними або чиновники різного 
соціального статусу. Наприклад, якщо у 1900 р. серед завідуючих бібліотека-
ми Кам’янецького повіту переважали чиновники (член Кам’янець-Подільської 
міської управи, управитель міською казною, бухгалтер, наглядач станції, при-
сяжний повірений, надвірний радник, відставні військові (генерал-майор та 
полковник), начальник тюрми, два священики і протоієрей, то вже через чоти-
ри роки, у 1904 р., у тому ж повіті бібліотеками опікувалися сім вчителів, сім 
священиків і тільки два чиновники [1, с. 130–131]. 

За результатами дисертаційного дослідження російського бібліотекознав-
ця О. Букрєєвої, найбільша кількість бібліотек КПНТ у Росії діяло у 1905–
1906  рр. [5, с. 12]. Проте, статистичні данні свідчать, що у 1906–1909 рр. упо-
вільнилися тільки темпи зростання кількості бібліотек КПНТ. Для порівняння, 
простежимо динаміку кількості бібліотек КПНТ у Росіі на початку ХХ ст.: у 
1902 р. – 2563 бібліотек і читалень, 760 тис. абонентів, 5633 тис. відвідувань 
[21, с. 451–452]; у 1903 р. – 3266 бібліотек і читалень (1786 – бібліотек-чита-
лень, 1067 – самостійних бібліотек, 413 – читалень); у 1905 р. – 4333 бібліотек 
і читалень та 453 бібліотеки, що фінансували КПНТ; у 1907–1908 рр. – 3899 
бібліотек і читалень; у 1909 р. – 4027 [30, с. 198–200, 215–218]; у 1910 р. – 
3915 бібліотек і читалень КПНТ, з яких 70 % знаходилося при різних уста-
новах, 11 % розміщувалося у спеціально найманих приміщеннях, 19 % – при 
установах КПНТ, головним чином при чайних. Кількість абонентів бібліотек у 
1910 р. збільшилася майже у два рази у порівнянні з 1902 р., при цьому кіль-
кість відвідувань у 1910 р. залишилася майже на рівні 1902 р. За відомостями 
Н. Фінагентової кількість відвідувань бібліотек і читалень КПНТ у зазначений 
рік досягала 6,5 млн. [62,  с. 303]. Загальне число читачів усіх бібліотек КПНТ 
за 1910 р. становило 1375 тис. осіб, що у середньому становить 350 осіб на 
кожну книгозбірню. За дослідженнями М. Глазкова на початку 1914 р. у Росії 
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було 4000 бібліотек і читалень КПНТ та 2500 церковноприходських бібліотек 
[8, с. 284]. Тобто можна припустити, що зростання кількості бібліотек і чита-
лень КПНТ припинилося у період 1910–1914 рр., коли їх кількість коливалася 
приблизно біля 4000. До цього часу деякі бібліотеки КПНТ згортали свою ді-
яльність, а деякі тільки починали свою роботу. Проте, за свідченнями багатьох 
фахівців після 1907 р. почався поступовий спад темпів розвитку культурно-
просвітницької та бібліотечної діяльності КПНТ у зв’язку з різким скорочен-
ням державного асигнування [35, с. 103]. Однак, навіть у період 1907–1914 рр. 
бібліотеки КПНТ, у середньому, відвідували щоденно 55-60 читачів. Як і рані-
ше, найбільше книг видавалося з відділу белетристики (60-65 %) та періодика 
(15-30 %) [53, с. 172]. За думкою І. Мілясевич, що проаналізувала звітну до-
кументацію Волинського КПНТ, різкого спаду темпів розвитку діяльності кни-
гозбірень КПНТ у зазначений період на Волині не було. Навпаки, дослідниця 
відмічала зростання кількості бібліотек та їх відвідування [40, с. 23]. Дійсний 
занепад бібліотек КПНТ на Волині стався лише з початком Першої світової 
війни. До того ж, у серпні 1914 р. було введено «сухий закон». У воєнний пе-
ріод значно скоротилося фінансування КПНТ, їхня культурно-просвітницька 
діяльність поступово згорталась. Проте, певна частина бібліотек КПНТ продо-
вжувала отримувати асигнування від КПНТ та працювати аж до революційних 
подій 1917 р. З встановленням радянської влади, практично всі товариства тве-
резості, особливо губернські та повітові комітети, були ліквідовані більшови-
ками навесні-влітку 1918 р. 

Однією з найважливіших складових діяльності КПНТ була організація на-
родних читань, здебільшого, у чайних-читальнях та у приміщеннях народних 
домів. Лекції, ілюстровані «світловими картинами» з допомогою «чарівного 
ліхтаря» (щось на зразок діафільмів), впливали певним чином на частину не-
письменного населення, розвивали інтерес до читання. Пристрій «чарівного 
ліхтаря» коштував відповідно до якості оптичної системи від 40 до 240 руб. 
Народні читання проводилися переважно у недільні та святкові дні та склада-
лися з 2-3 відділень. У першому відділенні пропонувалися бесіди з «священної 
історії», медицини, географії, історії; у другому відділенні читалася художня 
література. Тематика читань була різноманітною, але рідко систематизованої. 
Найбільший інтерес викликали історичні нариси, оповідання з військового і 
народного побуту. Лекції читали священики, податкові інспектори, акцизні чи-
новники, лісничі, сільські лікарі, ревізори, судові слідчі, вчителя різних шкіл. 
Призначений для публічних читань матеріал згідно з правилами слід було чи-
тати без жодних змін і доповнень. Якщо читання супроводжувалося дослідом 
чи ілюстрацією, то допускалися коментарі без права відступати від змісту тек-
сту. Для здійснення будь-яких змін змісту, оформлення матеріалу, місця про-
ведення читань і т.п. необхідно було отримати спеціальний дозвіл від керівних 
установ і відповідних офіційних осіб [68, арк. 69]. Після проведення лекцій 
слухачам безкоштовно роздавались популярні брошури антиалкогольного, ре-
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лігійно-морального, історичного або природничо-наукового змісту. Народні 
читання, які супроводжувались «світловими картинками», сприяли культурно-
му розвитку найбільш відсталих верств населення, для яких книга і друковане 
слово були взагалі недоступні. У 1896 р. в одному тільки Гайсинському повіті 
Подільської губернії було проведено 800 читань у 48 різних пунктах [1, с. 131]. 
Наприклад, у Києві, на рубежі ХІХ–ХХ ст. лекції на різноманітні теми, що були 
організовані КПНТ, читали у приміщеннях Товариства підтримки початкової 
освіти, Товариства грамотності, у Контрактовому будинку, у Лук’янівському 
народному домі, у чайній Південно-Західного товариства тверезості на Львів-
ській площі, у лікарні Благодійного товариства, у Києво-Галицькій, Києво-Ку-
ренівській, Солом’яньській та інших чайних-читальнях. Поступово формував-
ся колектив лекторів (вчителі, лікарі, духовенство, чиновники, службовці та 
ін.), які проводили кропітку просвітницьку роботу серед місцевого населення 
[58, с. 275]. Організатори народних читань стикалися, в основному, з трьома 
проблемами: вузька програма читань, тіснота аудиторій та відсутність осіб, 
готових безкоштовно читати лекції. Були навіть випадки, коли, внаслідок не-
стачі місць у приміщенні, половина бажаючих послухати лекцію залишалася 
за стінами аудиторії. Не меншою популярністю серед народу користувались 
театральні вистави та вокально-інструментальні вечори, організовані КПНТ 
(музичні інструменти і костюми зберігались часто в чайних та бібліотеках).

Бібліотеки-читальні народних домів КПНТ, поряд з земськими народними 
бібліотеками, книгозбірнями муніципальних органів та приватними бібліоте-
ками, були одним з важливих видів публічних книгозбірень дореволюційної 
Росії та одним з значущих різновидів народних бібліотек. За своїми функці-
ональними ознаками та особливостями комплектування вони були типовими 
народними бібліотеками, фонд яких складався з дешевих книг, дозволених 
владою для подібного виду бібліотек, та які призначалися для залучення до 
читання малоосвіченого населення. За охопленням різних прошарків «робіт-
ничого люду», за своєю популярністю та за своїм суспільним значенням бі-
бліотеки і читальні народних домів КПНТ були, поряд з іншими різновидами 
бібліотек КПНТ та земськими книгозбірнями, були однією з своєрідних діючих 
моделей державно-громадських книгозбірень масового обслуговування насе-
лення бібліотечною книгою. Діяльність бібліотек народних домів КПНТ була 
орієнтована на запобігання неписьменності соціальних низів, прилучення до 
читання широких верств населення, підтримку та розвиток освітнього та про-
світницького процесів, скорочення культурної дистанції між центром і провін-
цією, між вищими та нижчими класами суспільства. У бібліотеках-читальнях 
народних домів засобами бібліотечного обслуговування та пропаганди книги 
і читання широким верствам населення прищеплювалася любов до книги, ви-
ховувалася культура читання, а також такі загальнолюдські якості як чесність, 
сумлінність, порядність, висока моральність і духовність. Завдяки добре по-
ставленій культурно-освітній та бібліотечній діяльності, у народних домах 
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успішно розвивалася місцева суспільна ініціатива, зміцнювалася ідея громад-
ськості, зосереджувалися поступово культурно-просвітницькі сили певного 
району [39, с. 764]. Діяльність бібліотек народних домів КПНТ залежала від 
великої кількості різних факторів, серед яких найбільш істотними були: рівень 
освіти населення і наявність шкіл у певній місцевості; фінансові можливості 
окремих КПНТ; характер ставлення до бібліотек (та й до самих КПНТ) місце-
вої адміністрації; особливості соціально-економічного районування; існуючі 
правила відкриття та утримання бібліотек, які найбільшою мірою позначалися 
на народних бібліотеках; міграції населення, розселення та інші демографічні 
особливості; потреби окремих професійних, етнічних, конфесійних, станових 
та інших соціальних груп; режим роботи бібліотеки; релігійні особливості міс-
цевого населення. 

У більшості бібліотек КПНТ, зокрема народних домів, виникали постійні 
труднощі з фінансуванням, книжкові фонди багатьох з них були недостатньо 
укомплектовані (приблизно третина книгозбірень мала фонд не більше 400-
600 тт.), що відразу відбивалося на кількості користувачів та відвідувань. При-
близно половина бібліотек КПНТ мала фонди до 1000 тт. У багатьох повітових 
містечках губерній України КПНТ відкривали всього по одній бібліотеці, яка 
іноді була єдиною місцевою книгозбірнею, що обслуговувала, здебільшого, ро-
бітників та селян (приблизно 70-80 % з усіх користувачів). Жінок серед корис-
тувачів бібліотек було, у середньому, 15-20 %. Звичайно, у бібліотеках міських 
КПНТ селяни складали менший відсоток (приблизно 30 %), ніж у повітових та 
волосних книгозбірнях (до 60-70 %). Читачі віддавали перевагу белетристиці 
та періодиці, якими цікавилися більше половини читачів (приблизно 60-70 %). 
Інтерес викликали, безумовно, не тільки антиалкогольні видання, а й ілюстро-
вані та пізнавальні журнали, особливо «Нива» і «Вокруг света». Особливо ко-
ристувалися попитом додатки до даних видань, де друкували романи Ж. Вер-
на, Г. Емара та ін. Значний відсоток читачів (30-40 %) бібліотек народних домів 
КПНТ складали діти (учні земських, міських і церковнопарафіяльних шкіл 
та ін.), які також цікавилися, здебільшого белетристикою. Підлітки цікави-
лися творами класиків російської літератури, пригодницькими, історичними 
романами та оповіданнями, працями з військового життя тощо. У книжкових 
фондах переважної більшості бібліотек КПНТ белетристика складала при-
близно 50-60 % книг з усього фонду; релігійно-моральна література – 7-15 %; 
історична – 3-6 %; приблизно декілька відсотків книжкових фондів займали 
праці з географії, природознавства, сільського господарства, медицини, права. 
Кількість періодичних видань у книгозбірнях народних домів КПНТ колива-
лася приблизно біля 20 назв річних передплат. Незважаючи на бідність фон-
дів, книги бібліотек народних домів КПНТ були затребувані читачами. Фонди 
книгозбірень народних домів КПНТ мали високий показник обертаності книг 
(приблизно більше 2). Надалі, у радянські часи, книжкові фонди різних видів 
книгозбірень КПНТ, частка яких іноді становила до 50 % від усієї кількості 



85

ISSN 2304-1447. Вісник ОНУ. Серія: Бібліотекознавство, бібліографознавство, книгознавство. 2017. Т. 22, вип. 1

народних бібліотек губернії чи повіту, стали основою для формування мережі 
масових (публічних) бібліотек.

Рух по відкриттю народних домів КПНТ у перше десятиліття XX ст. по-
ширився по всій країні. Найбільшого розвитку та поширення народні доми 
знаходили, здебільшого, у губернських та повітових містах та у великих міс-
течках. Досліджувані установи надавали свої послуги не тільки населенню, 
що проживало поруч, а й мешканцям цілого регіону чи округи. У губерніях їх 
поширення часто призводило до організації у містах громадських та публічних 
бібліотек. Нерідко вони ставали першими публічними культурними осеред-
ками суспільного життя провінції. Після 1918 р. книгозбірні народних домів 
та чайних-читалень КПНТ стали перетворюватися у профспілкові та сільські 
бібліотеки. Надалі народні доми стали своєрідним прообразом радянських клу-
бів і будинків культури. Проте, у перші роки радянської влади, у деяких містах 
виникала необхідність заснування народних домів для проведення культурно-
просвітницької роботи серед збіднілих верств населення, як про це свідчить, 
наприклад, листування правління Союзу робітників споживчих кооперативів 
м. Катеринослава у жовтні–листопаді 1918 р. [48, арк. 8-12]. Однак, органі-
зовуючи нові народні доми, деякі представники радянської влади, освіти та 
культури вже зазначали, що « … прежние «Народные дома» попечительства 
о народной трезвости, которые так мало дали трудовому народу, которые на-
саждались чиновниками в исполнении циркуляров … не привились к стволу 
народной жизни» [2, с. 17]. При всіх недоліках роботи народних домів КПНТ, 
такі гучні заяви не відповідали дійсності. Більшість громадських діячів того 
часу зазначали, що народні доми – це важливі культурно-просвітницькі уста-
нови не тільки сьогодення, а й майбутнього. Отже, народні доми КПНТ ставали 
центром об’єднання громадських та культурно-освітніх організацій повіту і гу-
бернії; місцем для відпочинку й розваг місцевого населення; центром початко-
вого освітнього закладу та позашкільної освіти. Народні доми об’єднували під 
одним дахом практично різні форми освіти населення, згуртовували суспільне 
життя повіту або волості, погоджуючи й посилюючи роботу окремих культур-
но-просвітницьких та освітніх установ, розвиваючи елементи громадянського 
суспільства. Книжковими фондами бібліотек народних домів КПНТ користу-
валися представники всіх станів тогочасного суспільства: робітники, селяни, 
духовенство, дворяни, міщани. Особливо помітною популярністю вони корис-
тувались у малозабезпечених читачів. В цілому, вони зробили значний внесок 
у духовний розвиток і освіту широких верств населення, сприяли залученню 
до читання, формуванню читацьких зацікавлень користувачів, незалежно від 
станової приналежності. Поява бібліотек-читалень КПНТ, зокрема народних 
домів, стало важливим кроком щодо організації раціонального культурного 
дозвілля, насамперед, робітників і селян, значущим заходом щодо огорожі 
здоров’я молоді від спиртного та певним історичним етапом розвитку мере-
жі народних і публічних бібліотек. З появою мережі безкоштовних бібліотек 
КПНТ незаможні верстви населення отримали можливість познайомитися не 
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тільки з працями антиалкогольного змісту, а й з творами, в першу чергу, кла-
сичної художньої літератури та науково-популярними виданнями. В цілому, 
можна констатувати, що бібліотеки-читальні народних домів КПНТ сприяли 
розповсюдженню не тільки загальнокультурних знань і практичних відомос-
тей з побуту, господарства, ремесел, професійної діяльності в цілому, а й, у 
силу своїх можливостей, допомагали розвитку просвітництва й освіти, а також 
зробили значний внесок у підвищення культурного та морального рівня життя 
міського та сільського населення України, відволікаючи його від асоціальних 
явищ засобами пропаганди книги та читання. 

Список використаних джерел та літератури:
1. Айвазян О. Б. Народні бібліотеки Подільської губернії наприкінці ХІХ – на початку ХХ століття / 

О. Б. Айвазян // Наук. зап. [Вінниц. держ. пед. ун-ту ім. Михайла Коцюбинського]. Серія: Історія. – 
2014. – Вип. 22. – С. 129–134.

2. Арманд Л. Кооперация и народные дома / Л. Арманд // Народные дома : сб. ст. – 3-е изд. – М., 1918. – 
С.  3–17.

3. Барвінський О. Історичний огляд засновин Народного Дому у Львові / О. Барвінський. – Львів, 1908. – 
65 с.

4. Богомолов А. А. Народный дом : организация управления им, постройка здания. Литература о народных 
домах и работе в них / А. А. Богомолов // Народные дома как культурно-просветительные центры. – 
Харьков : Союз, 1918. – С. 75–199.

5. Букреева О. Г. Библиотечно-просветительная деятельность попечительств о народной трезвости в Рос-
сии в конце XIX – начале XX вв. : автореф. дис. … канд. пед. наук : спец. 05.25.03 «Библиотековедение, 
библиографоведение и книговедение» / О. Г. Букреева. – М., 2008. – 18 с.

6. Булгаковский Д. Г. Очерк деятельности Попечительств о народной трезвости за всё время их существо-
вания (1895–1909) : в 2 ч. / Д. Г. Булгаковский. – СПб. : Отечеств. тип., 1910. – 240 с.

7. В Киеве отремонтируют Лукьяновский народный дом Попечительства о народной трезвости [Елек-
тронний ресурс] // Офиц. сайт Всеукр. обществ. движения «Трезвая Украина». – Ukraine, 2015, 21 бе-
рез. – Режим доступу: http://tvereza.info/news/news.php?id=2015-03-21-kiev&lang=ru (дата звернення: 
16.03.2017). – Загол. з екрана.

8. Глазков М. Н. Библиотечное дело в период либеральных реформ (1917 г.) / М. Н. Глазков // Интеграция 
науки и образования. Информационная культура и креативный потенциал общества и личности. – Крас-
нодар, 2008. – С. 282–284.

9. Григоренко О. П. Бібліотечна справа в містах Подільської губернії у другій половині ХІХ – на початку 
ХХ століття / О. П. Григоренко // Сучасні проблеми діяльності бібліотеки в умовах інформаційного 
суспільства : матеріали VI міжнар. наук.-практ. конф. (Львів, 25 жовт. 2012 р.). – Львів : Вид-во Львів. 
політехніки, 2012. – С. 577–590. 

10. Данилевский В. Я. Народный дом, его задачи и общественное значение. С приложением указателя ли-
тературы о народных домах, составл. А. А. Богомоловым / В. Я. Данилевский. – 2-е изд. – Харьков, 
1915. – 60 с.

11. Дело о производстве обысков в библиотеках (Волчанской земской больницы, народного дома и обще-
ственной в г. Волчанске Харьковской губернии (10 июля 1907 г. – 24 октября 1910 г.) // ЦГИАК Украи-
ны. – Ф. 336. – Оп. 1. – Спр. 2565. – Арк. 1–105.

12. Дело об обыске в 4-й Харьковской народной бесплатной библиотеке-читальне в связи с полученны-
ми сведениями о принадлежности некоторых сотрудников библиотеки к социал-демократической пар-
тии и партии эсеров (2 декабря 1907 г. – 13 октября 1910 г.) // ЦГИАК Украины. – Ф. 336. – Оп. 1. – 
Спр.  2566. – Арк. 1–39.

13. Дело по обвинению жителей м. Брусилова Куна Г., Ваксмана М. и др. в организации нелегальной «Бру-
силовской народной библиотеки» (9 ноября 1907 г. – 24 мая 1908 г.) // ЦГИАК Украины. – Ф. 274. – 
Оп.  1. – Спр. 1919. – Арк. 1–316.

14. Дмитриева Л. А. Библиотека и клубная деятельность: история и современность / Л. А. Дмитриева // 
Первые Ермаковские чтения : «Сибирь : вчера, сегодня, завтра» : материалы регион. науч. конф. (Ново-
сибирск, 21 дек. 2008 г.). – Новосибирск : Изд-во СО РАН, 2009. – С. 342–344. 



87

ISSN 2304-1447. Вісник ОНУ. Серія: Бібліотекознавство, бібліографознавство, книгознавство. 2017. Т. 22, вип. 1

15. Донина О. И. Народные дома как центры симбирского губернского внешкольного образования /  
О. И. Донина, Ю. А. Мезенцева // Изв. Волгоград. гос. пед. ун-та. – 2011. – Вып. 1 (т. 55). Серия: Пед. 
науки. – С. 70–72. 

16. Дореволюционная библиотека попечительства о народной трезвости [Електронний ресурс] // Исто-
рия библиотеки им. Н. Г. Чернышевского. 1. Дореволюционная библиотека попечительства о народной 
трезвости. – Режим доступу: http://docplayer.ru/26332579-Istoriya-biblioteki-im-n-g-chernyshevskogo-1-
dorevolyucionnaya-biblioteka-popechitelstva-o-narodnoy-trezvosti.html (дата звернення: 16.03.2017). – За-
гол. з екрана.

17. Дьяков Ф. Я. Народные дома – очаги духовной и материальной культуры в деревне / Ф. Я. Дьяков. – М. : 
Изд-во журн. «Народный учитель», 1915. – 72 с.

18. Забытые достижения России. Народные дома [Електронний ресурс] // Очаровательная Россия : инте-
ресные факты о русской истории, культуре, традициях. – Ukraine, 2015, 10 лют. – Режим доступу: http://
www.charmingrussia.ru/2014/02/blog-post_10.html (дата звернення: 16.03.2017). – Загол. з екрана.

19. Заковоротний Д. И. Народный дом и медамбулатория [Електронний ресурс] / Д. И. Заковорот-
ний // Nicograd : Портал города Николаева. – Режим доступу: http://www.nikograd.com/Books.
aspx?command=page&id=21 (дата звернення: 16.03.2017). – Загол. з екрана.

20. Звягинцев Е. А. Кому и зачем нужны народные дома? / Е. А. Звягинцев. – M. : тип. И. Д. Сытина, 1915. – 
68 с.

21. Ив-ко Н. Попечительства о народной трезвости (дополнение к статье) / Н. Ив-ко // Энцикл. слов. : в 86 
т. / под ред.: И. Е. Андреевского, К. К. Арсеньева, Ф. Ф. Петрушевского. – СПб. : изд.: Ф. А. Брокгауз и 
И. А. Эфрон, 1906. – Т. 2 (3). – С. 451–452.

22. Історія Вінницької міської бібліотеки імені Н. К. Крупської [Електронний ресурс] // Вінницька міська 
бібліотека № 1. – Режим доступу: http://biblioteka-1krupskaya.blogspot.com/p/blog-page.html (дата звер-
нення: 16.03.2017). – Загол. з екрана.

23. Історія Чернігівщини [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.gorod.cn.ua/print/city_1096.
html (дата звернення: 16.03.2017). – Загол. з екрана.

24. Ківшар T. I. Український книжковий рух як історичне явище (1917–1923 рр.) : монографія / Т. Ківшар. – 
Київ : Логос. 1996. – 339 с. 

25. Кішинець Л. О. Просвітницька діяльність земств в Україні (кінець ХІХ – початок ХХ ст.) [Електронний 
ресурс] / Л. О. Кішинець // Історія. Загальна істория. – Режим доступу: http://www.rusnauka.com/11_
EISN_2011/Istoria/2_84811.doc.htm (дата звернення: 16.03.2017). – Загол. з екрана.

26. Ковалинский В. Борьба за трезвость / В. Ковалинский // 2000. – 2012. – 26 янв. (№ 4) ; Уикенд. – 2012. – 
26 янв. (№ 4). – С. 30. 

27. Колосовська О. Бібліотека Народного Дому : з історії формування фондів / О. Колосовська // Зап. Львів. 
наук. б-ки ім. В. Стефаника. – 2002. – Вип. 9/10. – С. 114–134. 

28. Кудлай О. Протоколи засідань Комітету Української Центральної Ради (квітень 1917 р.) / О. Кудлай // 
Проблеми вивчення історії Української революції 1917–1921 років : зб. наук. ст. – Київ : Ін-т історії 
України НАН України, 2013. – Вип. 9. – С. 320–382. 

29. Кунанець Н. Організаційно-управлінська документація бібліотеки Народного Дому / Н. Кунанець // 
Бібл. вісн. – 2007. – № 1. – С. 32–35.

30. Курукин И. В. «Государево кабацкое дело» : очерки питейной политики и традиций в России / И. В. Ку-
рукин, Е. А. Никулина. – М., 2005. – 382 с.

31. Лиса Л. Народний дім у Вінниці / Л. Лиса // Подільська старовина : наук. зб. Вінниц. обл. краєзнав. 
музею. – Вінниця, 2003. – С. 116–125. 

32. Лукьяновский Народный Дом попечительства о народной трезвости в г. Киеве и его деятельность за 15 
лет. – Киев : тип. Акц. О-ва «Петр Барский в Киеве», 1914. – 26 с. 

33. Лучка Л. М. Бібліотеки Катеринославської губернії початку ХХ ст. : історія формування та розвиток 
(за «Материалами по истории народных библиотек городов и земств России») / Л. М. Лучка // Вісн. 
Львів. ун-ту. Серія: Книгознавство, бібліотекознавство та інформаційні технології. – 2008. – Вип. 3. – 
С.  180–190. 

34. Лысова Л. Народный дом – кинотеатр «Спартак» [Електронний ресурс] / Л. Лысова // Старая Ялта : На-
пишем историю Города вместе! – Режим доступу: http://oldyalta.ru/531-narodnyy-dom-kinoteatr-spartak.
html (дата звернення: 18.03.2017). – Загол. з екрана.

35. Матвеев М. Ю. Типология народных библиотек в дореволюционной России (вторая половина Х1Х – на-
чало ХХ века) / М. Ю. Матвеев // Библиотековедение. – 2000. – № 6. – С. 101–108. 

36. Медынский Е. Н. Внешкольное образование, его значение, организация и техника / Е. Н. Медынский. – 
СПб. : Типо-литогр. К. Л. Пентковского, 1913. – 250 с.



88

ISSN 2304-1447. Вісник ОНУ. Серія: Бібліотекознавство, бібліографознавство, книгознавство. 2017. Т. 22, вип. 1

37. Медынский Е. Н. Земство и народные дома / Е. Н. Медынский // Народный дом : сб. ст. / сост. сотр. 
Лиговского Народного дома. – Петроград, 1918. – С. 25-40.

38. Медынский Е. Н. Народные дома (Значение нар. домов для развития деревни) / Е. Н. Медынский // Еже-
мес. журн. – 1916. – № 2. – С. 231–239. 

39. Медынский Е. Народные дома и земство / Е. Медынский // Земское дело. – 1915. – № 13-14. – С. 762– 768.
40. Мілясевич І. Бібліотеки Волинського Опікунства про народну тверезість (кінець ХІХ – початок ХХ ст.) / 

І. Мілясевич // Бібл. планета. – 2007. – № 4. – С. 21–24.
41. Народные дома в царской России и революционное движение [Електронний ресурс]. – Ukraine, 2013, 

10  черв., 12:38. – Режим доступу: http://www.liveinternet.ru/users/3946981/post279467364/ (дата звернен-
ня: 18.03.2017). – Загол. з екрана. 

42. Народный дом [Електронний ресурс] // Материал из Википедии – свободной энциклопедии. – Ukraine, 
2016, 7 серп., 07:15. – Режим доступу: https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%80%D0%BE
%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B4%D0%BE%D0%BC (дата звернення: 18.03.2017). – За-
гол. з екрана. 

43. Народный дом : Социальная роль, организация, деятельность и оборудование народного дома : сб. ст. – 
Петроград, 1918. – 424 с.

44. Об открытии в г. Каменец-Подольский народного дома на 1000 мест с библиотекой и читальней // ЦГИ-
АК Украины. – Ф. 442. – Оп. 631. – Спр. 477. – Арк 19.

45. Осетрова Г. Осердя культури Кам’янця: одна з найдавніших споруд Нового плану в м. Кам’янці-
Подільському – міський будинок культури, побудований на рубежі ХХ ст. (1900 року) / Г. Осетрова // 
Кам’янець-Поділ. вісн. – 2013. – 27 січ.

46. Основные направления деятельности народных домов в России ХІХ – начала ХХ веков [Електронний 
ресурс] // Шпаргалки по социально-культурной деятельности. – Режим доступу: http://social-culture.ru/
index.php?request=full&id=257 (дата звернення: 18.03.2017). – Загол. з экрану. 

47. Пельков Д. Е. Первые народные дома в Уфимской губернии (1895–1897 гг.) / Д. Е. Пельков // Вестн. 
Челябин. гос. акад. культуры и искусств. – 2012. – № 3. – С. 160–163.

48. Переписка с правлением Союза рабочих потребительских кооперативов г. Екатеринослава об ассигно-
вании средств для проведения культурно-просветительской работы (15 октября – 28 ноября 1918 г.) // 
ЦГИАК Украины. – Ф. 1111. – Оп. 1. – Спр. 133. – Арк. 8–12.

49. Постановление от 31 октября 1907 г. о закрытии на всё время военного положения читальни Попечи-
тельства о народной трезвости в г. Одессе из-за собраний, устраиваемых в ней мещанами, принадлежа-
щими к нелегальным партиям // ЦГИАК Украины. – Ф. 335. – Оп. 1. – Спр. 132. – Арк. 162–168.

50. Приступа Т. А. Центральная городская библиотека им. А.П.Чехова : Краткая историческая справка 
[Електронний ресурс] / Т. А. Приступа // Муниципальное казенное учреждение культуры «Ялтинская 
Централизованная Библиотечная Система». – Режим доступу: http://lib-yalta.ru/biblioteki/tsentralnaya-
gorodskaya-biblioteka-im-chehova/ (дата звернення: 18.03.2017). – Загол. з экрану.

51. Рід Патонів [Електронний ресурс] // Матеріал з Вікіпедії – вільної енциклопедії. – Ukraine, 2017,  
21 берез., 04:54. – Режим доступу: https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D1%96%D0%B4_%D0%9F%
D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%BD%D1%96%D0%B2 (дата звернення: 18.03.2017). – Загол. з екрана.

52. Серополко С. О. Внешкольное образование : сб. ст. / С. О. Серополко. – М. : изд-во журн. «Пед. листок», 
1912. – 128 с. – (Учител. б-ка). 

53. Соловьев А. А. Просветительная деятельность библиотек Попечительств о народной трезвости в городах 
Владимирской и Костромской губерний в конце XIX – начале ХХ века / А. А. Соловьев // Науч. вед. 
Белгород. гос. ун-та (История. Политология. Экономика. Информатика). – 2012. – № 7 (126), вып.  22. – 
С. 168–175.

54. Соломонова Т. Р. Народні бібліотеки та читальні комітетів піклування про народну тверезість (на 
прикладі Вінницького повіту Подільської губернії) / Т. Р. Соломонова // Наук. пр. Кам’янець-Поділ. 
нац. ун-ту ім. І. Огієнка. Серія: Бібліотекознавство. Книгознавство. – 2010. – Вип. 2. – С. 180–190. 

55. Сообщение Департамента общих дел от 4-го февраля 1906 г. о закрытии библиотеки-читальни в г. Остро-
ге Волынской губернии // ЦГИАК Украины. – Ф. 442. – Оп. 856. – Спр. 69. – Арк. 1–2.

56. Сулиева А. В. Деятельность Кубанского и Ставропольского попечительств о народной трезвости в обла-
сти просвещения и библиотечного дела / А. В. Сулиева // Теория и практика общественного развития. – 
2012. – Вып. 1. – С. 192–194.

57. Татаринов С. Й. Бахмутская городская дума и развитие публичных библиотек [Електронний ресурс] / 
С. Й. Татаринов // Theoretical & Applied Science. – 2014. – № 4 (12). – С. 87–92. – Електрон. аналог друк. 
вид. – Режим доступу: http://oaji.net/articles/2014/679-1399418073.pdf (дата звернення: 18.03.2017). – За-
гол. з екрана.

58. Тимошенко А. Меценатство і благодійність Г. П. Галагана / А. Тимошенко // Скарбниця української 
культури : зб. наук. пр. – Чернігів, 2007. – Вип. 8. – С. 274–277. 



89

ISSN 2304-1447. Вісник ОНУ. Серія: Бібліотекознавство, бібліографознавство, книгознавство. 2017. Т. 22, вип. 1

59. Трезвая жизнь за «пьяные деньги» [Електронний ресурс] // Деловая столица. – 2010. – 2 сент. – Режим 
доступу: http://www.dsnews.ua/politics/vdart15066 (дата звернення: 18.03.2017). – Загол. з екрана. 

60. Тушинский Д. А. Попечительства о народной трезвости в 1900 г. / Д. А. Тушинский. – СПб. : Тип. 
В.  Киршбаумана, 1903. – 40, [72], [23] с. 

61. Ушатая Р. И. История библиотек города Симферополя: конец ХІХ – первая половина ХХ века / 
Р. И. Ушатая // Культура народов Причерноморья. – 2007. – № 98, т. 2. – С. 14–186.

62. Финагентова Н. И. От библиотеки попечительства о народной трезвости к современному интеллект-
центру / Н. И. Финагентова // Общедоступные библиотеки Москвы и России : от прошлого к настояще-
му : сб. ст. и материалов. – М., 2011. – С. 299–307. – (Из истории московских библиотек ; вып. 7).

63. Чарнолуский В. И. Настольная книга по внешкольному образованию. – СПб. : Тип. Б. М. Вольфа, 1913. – 
Т. 1. – 503 с.

64. Шевченко Т. В XIX веке с пьянством в Крыму боролись с помощью читалень [история борьбы с пьян-
ством в России] / Т. Шевченко // Крым. газ. – 2013. – 4 июля. – С. 15. 

65. Шуклина С. А. Государственные и общественные инициативы в деятельности комитета попечительства 
о народной трезвости в Таврической губернии (1894–1914) / С. А. Шуклина // Культура народов При-
черноморья. – 2013. – № 265. – С. 119–127. 

66. Яруцкий Л. Первые библиотеки [Мариуполя] [Електронний ресурс] / Л. Яруцкий // Старый Мариу-
поль. История Мариуполя. – Ukraine, 2011, 13 квіт. – Режим доступу: http://old-mariupol.com.ua/pervye-
biblioteki/ (дата звернення: 18.03.2017). – Загол. з екрана.

67. Ясиневич В. Народные дома, музеи, библиотеки [Електронний ресурс] / В. Ясиневич // Архитекту-
ра Украины на рубеже ХІХ–ХХ веков. – Режим доступу: http://www.alyoshin.ru/Files/publika/yasievich/
yasievich_ukr_11.html (дата звернення: 18.03.2017). – Загол. з екрана.

68. Ходатайство Черкасского уездного комитета попечительства о народной трезвости от 22 ноября 1906 
года о разрешении народных чтений и вечерних занятий со взрослыми в Черкасском народном доме // 
ЦГИАК Украины. – Ф. 273. – Оп. 1. – Спр. 17. – Арк. 62.

69. Сведения об открытии чайных и читален в Брацлавском и Литинском уезде [Подольской губернии] 
(1897) // ЦГИАК Украины. – Ф. 301. – Оп. 1а. – Спр. 386. – Арк. 47.

70. Сведения об открытии в уезде [Подольской губернии] чайных и читален (1898) // ЦГИАК Украины. – 
Ф.  301. – Оп. 1а. – Спр. 386. – Арк. 45.

71. Дело об открытии в Киевской, Волынской и Черниговской губерниях бесплатных библиотек-читален по 
ходатайствам губернских и уездных попечительств о народной трезвости и земских управ (8 января 1900 
г. – 12 декабря 1900 г.) // ЦГИАК Украины. – Ф. 707. – Оп. 227 (1900). – Спр. 16. – Арк. 1–314.

72. Циркуляр Министерства народного просвещения от 14 марта 1902 г. о приобретении народными чи-
тальнями и библиотеками, а также библиотеками средних учебных заведений книги Петрушевского А. 
«Генералиссимус князь Суворов» // ЦГИАК Украины. – Ф. 707. – Оп. 227 (1902). – Спр. 31. – Арк. 13. 

Надійшла 27.02.2017 р.
В. Ю. Соколов, 
кандидат исторических наук, главный библиотекарь 
Национальной парламентской библиотеки Украины
ул. М. Грушевского, 1, г. Киев, 01008, Украина
тел.: (044) 278 85 12
e-mail: socolv@i.ua

КУЛЬТУРНО-ПРОСВЕТИТЕЛЬСКАЯ И БИБЛИОТЕЧНАЯ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ НАРОДНЫХ ДОМОВ КОМИТЕТОВ 
ПОПЕЧИТЕЛЬСТВА О НАРОДНОЙ ТРЕЗВОСТИ В УКРАИНЕ 
В  КОНЦЕ ХІХ – НАЧАЛЕ ХХ СТ.

Исследованы основные направления и особенности культурно-просветитель-
ской и библиотечной деятельности народных домов комитетов попечительства 
о народной трезвости в Украине в конце XIX – начале ХХ в.; изучено спец-
ифику организации работы библиотек-читален народных домов комитетов по-
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печительства о народной трезвости на территории страны; проанализированы 
особенности деятельности и значения указанных библиотек в обеспечении 
населения библиотечной книгой, в распространении чтения, просвещения и 
духовной культуры. 

Ключевые слова: народный дом, библиотечная деятельность, история библи-
отечного дела, комитет попечительства о народной трезвости, библиотека, би-
блиотека-читальня, чайная-читальня, Украина.
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CULTURAL EDUCATIONAL AND LIBRARY ACTIVITY OF 
PEOPLE’S HOUSES OF COMMITTEES OF GUARDIANSHIP 
ABOUT NATIONAL SOBRIETY IN UKRAINE  
AT THE END OF 19 – THE BEGINNING OF 20 CENTURIES

Summary
The main directions and features of cultural and educational and library activity of 
people’s houses of committees of guardianship about national sobriety in Ukraine 
at the end of 19 – the beginning of the 20th century are investigated; it is studied 
specifics of the organization of work of reading rooms of people’s houses of 
committees of guardianship about national sobriety in the territory of the country; 
features of activity and value of the specified libraries in providing the population 
with the library book, in distribution of reading, education and spiritual culture are 
analysed.

Key words: people’s home, library activities, story library, board care of people’s 
sobriety, library, library – reading room, tea-reading, Ukraine.
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ОДЕССКИЙ ПЕРИОД ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПОПЕЧИТЕЛЯ 
УЧЕБНОГО ОКРУГА С. П. ГОЛУБЦОВА 

Целью статьи является анализ деятельности доктора медицины С. П. Голуб-
цова в должности попечителя Одесского учебного округа в 1866–1880 гг. на 
материалах массива опубликованных источников, хранящихся в Научной би-
блиотеке Одесского национального университета, и архивных документов 
Государственного архива Одесской области, Российского государственного 
исторического архива. Методы биографистики, комплексный анализ сведений 
исторических источников позволяют исследовать вехи жизни и деятельности 
С. П. Голубцова, определить его роль в становлении Новороссийского универ-
ситета, вклад в развитие образования в регионе.

Ключевые слова: С. П. Голубцов, Одесский учебный округ, попечитель, учеб-
ные заведения, Новороссийский университет. 

Попечитель Одесского учебного округа Сергей Платонович Голубцов во 
второй половине XIX в. являлся заметной фигурой в деле развития образова-
ния в Новороссийском крае и Бессарабской области, однако его деятельность 
на этом посту еще освещена крайне слабо. Если киевский период службы 
С. П. Голубцова в той или иной мере привлекал внимание историков, то одес-
ский период до настоящего времени остается практически не исследованным. 
Причиной невнимания к деятельности С. П. Голубцова, вероятней всего, яв-
ляется утвердившееся среди исследователей мнение о нем как о соратнике в 
деле реализации учебной системы 70-х гг. XIX в. консервативного министра 
просвещения Д. А. Толстого. И все же не следует забывать, что деятельность 
чиновника высокого ранга нередко противоречива и не подлежит однозначной 
оценке. На нее влияет целый комплекс факторов, выявить которые позволяет 
только всестороннее и комплексное изучение различных аспектов его повсед-
невной работы.

С. П. Голубцов родился 6 октября 1815 г. в имении своих родителей в Рязан-
ской губернии, где прошли и его детские годы. Как большинство дворянских 
детей того времени, он получил начальное образование в процессе домашнего 
обучения, поступив затем в гимназию. По окончании гимназии С. П. Голуб-
цов в 1832 г. поступил на медицинский факультет Московского университета, 
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а после его окончания, в апреле 1836 г., был зачислен на службу в качестве 
сверхштатного младшего акушера в Москве. После защиты диссертации в сле-
дующем году С. П. Голубцов получил степень доктора медицины [6, л. 26]. 

Важной вехой в жизни С. П. Голубцова явилась Восточная (Крымская) вой-
на 1853–1856 гг., в условиях которой он принимал активное участие в форми-
ровании рязанского ополчения. Будучи штабс-капитаном, в июле 1855 г. он был 
отправлен в Крым, затем переведен в рязанское ополчение, которое вошло в 
южную армию [6, л. 27]. В ноябре 1855 г. С. П. Голубцов оказался в составе Ни-
колаевского гарнизона, а 1856 г. был уволен со службы в ополчении, получив 
чин надворного советника и крест ополчения для ношения на груди без ленты.

После окончания военных действий С. П. Голубцов возвратился в Рязан-
скую губернию. В эпоху отмены крепостного права он энергично подключился 
к процессу реализации крестьянской реформы в губернии, являясь мировым 
посредником первого призыва. С. П. Голубцов быстро продвигался по служеб-
ной лестнице, в ноябре 1864 г. был причислен к Министерству внутренних 
дел, став уже через год статским советником. В следующем году он был избран 
председателем Михайловской уездной земской управы и занялся практической 
реализацией земской реформы [6, л. 29]. Однако вскоре последовало его пере-
мещение по службе из ведения Министерства внутренних дел в Министерство 
народного просвещения. 

Переход ознаменовался назначением С. П. Голубцова 21 октября 1866 г. по-
печителем Одесского учебного округа. С этого времени на четырнадцать лет 
в его руках оказался контроль над деятельностью всех звеньев системы об-
разования Новороссийского края и Бессарабской области. Новый попечитель 
начал свою работу со знакомства с учебными заведениями региона, совершив 
поездки по городам южных губерний. Посещая учебные заведения, он нередко 
делал серьезные замечания их руководителям и требовал улучшений в работе 
[3, л. 19-33].

Он продолжил выпуск «Циркуляра по управлению Одесским учебным 
округом», который был основан его предшественником А. А. Арцимовичем. 
Полный комплект издания хранится в фондах Научной библиотеки Одес-
ского национального университета. «Циркуляр» исследуемой поры является 
важным источником для изучения основных направлений деятельности попе-
чителя Одесского учебного округа. В официальном отделе издания публикова-
лись постановления министерства, распоряжения С. П. Голубцова, порой его 
впечатления о деятельности учебных заведений в округе. 

Среди правительственных указов и распоряжений той поры, опубликованных 
в «Циркуляре», немалый интерес представляет документ «О включении в 
годовые отчеты сведений о приготовлении учителей для народных училищ и 
о степени участия в этом деле земства». В документе сформулировано требо-
вание министра народного просвещения, адресованное попечителям учебных 
округов и руководителям учебных заведений, включать в отчеты развернутые 
сведения о подготовке кадров для приходских и уездных училищ. Такой под-



99

ISSN 2304-1447. Вісник ОНУ. Серія: Бібліотекознавство, бібліографознавство, книгознавство. 2017. Т. 22, вип. 1

ход свидетельствует об определенном внимании правительства в условиях 
проведения реформы образования к вопросу подготовки учительских кадров и 
привлечении к этому процессу вновь созданных органов местного самоуправ-
ления. Заметное место в «Циркуляре» заняла рубрика «Объявление благодар-
ности». Обычно благодарность от попечителя учебного округа объявлялась за 
пожертвования в пользу учебных заведений. Например, такая благодарность в 
1869 г. была объявлена графине Е. Д. Канкриной «за пожертвование 100 руб. 
для уплаты за обучение бедных учеников Екатеринославской губернии»; а так-
же профессору университета В. И. Григоровичу «за пожертвование в пользу 
Тираспольского уездного училища пяти названий книг и для трех лучших уче-
ников того же училища 15 руб. и по одной книге» [11, № 6, с. 145]. Широко 
обсуждаемыми в «Циркуляре» оставались перспективы развития гимназий 
после их деления на классические и реальные. В рубрике «Статьи педагоги-
ческого содержания» иногда публиковались разработки уроков по отдельным 
предметам. В частности, по ряду тем истории России с 9-го по 12-й номер «Цир-
куляра» за 1868 г. были помещены рассказы об эпохе Иоанна III, Василия III, 
Иоанна IV. В качестве приложений ко многим номерам журнала выходили 
учебные пособия и методические разработки. Среди них следует отметить: 
«Теорию поэзии» М. Колосова для средних учебных заведений, включавшую 
терминологический словарь; «Руководство к изучению греческого языка», ав-
тором которого был известный украинский композитор П. Нищинский и др. 
Эти публикации были хорошим подспорьем как учителям, так и учащимся.

В шестом номере «Циркуляра» за 1866 г. был опубликован министерский 
документ «О непременном учреждении при всех уездных училищах ученичес-
ких библиотек», однако, как отмечал ежемесячник тремя годами позже, про-
цесс открытия библиотек при училищах шел крайне медленно. Попечитель 
С. П. Голубцов настаивал на безусловном выполнении этого распоряжения 
министерства. В то же время материальная база библиотек не обеспечива-
лась государственными субсидиями или фондами учебного округа. Директо-
рам вменялось в обязанность основывать библиотеки «за счет специальных 
средств училищ», что, естественно, замедляло их учреждение [11, № 4, с. 101]. 

В 60-е гг. ХІХ в. «Циркуляр» систематически публиковал отчеты библи-
отек учебных заведений, в которых сообщались данные о количестве книг и 
источниках их поступлений. Этот факт можно было бы расценить как прояв-
ление положительного влияния попечителя на работу библиотек начальных и 
уездных училищ, гимназий, но не все так просто. С. П. Голубцов ревностно 
следил не только за количеством, но и за содержанием книг в библиотеках 
учебных заведений. Об этом свидетельствует документ «Об исключении из 
ученических библиотек произведений Добролюбова, Белинского и Марка 
Вовчка». В нем сообщалось о выявлении во время посещения попечителем 
биб лиотек при гимназиях Одесского учебного округа произведений названных 
авторов, которые, по мнению С. П. Голубцова, «неуместны в ученических би-
блиотеках» [10, № 10, с. 117]. Немедленно поступило распоряжение изъять 
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отмеченные книги из фондов библиотек. Вскоре в «Циркуляре» был помещен 
«Каталог книг, необходимых для ученических библиотек при уездных учили-
щах», который, четко определив перечень книг по всем предметам, имел це-
лью освободить фонды библиотек от нежелательных изданий, тем более, от 
сочинений «неблагонамеренных» авторов [12, c. 161–191]. В этом вопросе, как 
и министр народного просвещения той поры Д. А. Толстой, С. П. Голубцов 
строго придерживался позиций охранительства. 

Особое место в деятельности С. П. Голубцова занимал Новороссийский 
университет. На пост попечителя учебного округа он вступил спустя год после 
открытия университета, поэтому на его долю пришелся нелегкий период ста-
новления молодого высшего учебного заведения. Он энергично помогал уни-
верситетскому руководству изыскивать средства на укрепление материальной 
базы. Совместные усилия давали свои результаты. Когда в 1874 г. С. П. Голуб-
цов в очередной раз посетил Новороссийский университет, то весьма высоко 
оценил его работу [3, л. 1-9]. После опубликования документа «О мерах для 
приготовления профессоров к занятию в университетах кафедр» С. П. Голуб-
цов сосредоточил внимание канцелярии учебного округа на подготовке кадров 
высшей квалификации. Одним из ведущих направлений в подготовке кадров 
в документе названа стажировка молодых магистров за рубежом, на чем впо-
следствии сконцентрировал практическую работу попечитель. 

Следует отметить, что во второй половине XIX ст. в университеты устреми-
лись разночинцы. В новых экономических условиях Российская империя ост-
ро нуждалась в профессиональных кадрах, однако демократизация высшего 
образования сопровождалась ростом числа неспособных платить за свое обу-
чение студентов. К тому же, среди демократически настроенной молодежи 
было немало недовольных властью, что вело к росту студенческих беспоряд-
ков. Причины студенческого недовольства крылись не только в политическом 
противостоянии молодежи с правительством, но и в экономическом положе-
нии значительной части разночинцев.

Все эти проблемы нашли свое проявление в студенческой жизни Одессы. 
Тяжелое материальное положение многих студентов с первых лет существо-
вания Новороссийского университета заставляло их изыскивать способы су-
ществования. Плата за образование постоянно росла, а казенных стипендий 
назначалось крайне мало. Нуждавшиеся студенты работали частными учи-
телями, репетиторами, занимались корректурой, трудились в порту. Получая 
мизерную плату за свой труд, часть из них была вынуждена покидать универ-
ситет, не завершив курса обучения. На имя попечителя учебного округа и рек-
тора университета от студентов массово поступали просьбы о пособиях, но 
удовлетворить их не было финансовой возможности. Поэтому одним из при-
оритетов деятельности попечителя С. П. Голубцова стало основание именных 
стипендий. Они создавались как на средства, собранные горожанами (стипен-
дии имени Новороссийского и Бессарабского генерал-губернатора П. Е. Ко-
цебу, городского головы Одессы С. М. Воронцова), так и на капиталы самих 
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жертвователей. Порой именные стипендии учреждались родственниками в 
память о научной или общественной деятельности близкого им человека (сти-
пендия имени А. А. Рафаловича, основанная после его смерти матерью и бра-
тьями профессора). В ряду частных именных стипендий оказалась и стипендия 
попечителя. Служащими Одесского учебного округа в 1870 г. было собрано 
5 400 руб., что позволило на этот капитал учредить стипендию имени С. П. Го-
лубцова [1, л. 1-6; 86-92]. Первоначально данная именная стипендия предна-
значалась только ученикам гимназии, которые предполагали продолжить обу-
чение в Новороссийском университете, несколько позже еще одна стипендия 
с этого капитала была учреждена для студентов историко-филологического 
факультета университета.

Эффективным и надежным способом поддержки нуждающейся молоде-
жи могла стать взаимопомощь, опирающаяся на действующую студенческую 
кассу. В то же время студенческая самостоятельность не одобрялась прави-
тельством. Практика такого рода, как и любое другое объединение студентов, 
настораживала властные структуры. Руководство университета, осознавая не-
обходимость помощи студентам из бедных семей, к которым, между прочим, 
относились и разорившиеся дворяне, обратилось к традиционным для одес-
ской благотворительности источникам получения средств. Одним из них были 
увеселительные мероприятия: любительские спектакли, балы и концерты. Од-
нако 26 мая 1867 г. комитет министров утвердил положение о надзоре за уча-
щимися вне стен университета, один из пунктов которого запрещал молодежи 
инициировать организацию концертов, спектаклей, чтений и других публичных 
мероприятий. Такие благотворительные акции с этих пор могли проводиться 
только в официальном порядке. Положение было разослано в университетские 
центры страны для ознакомления с его содержанием попечителей учебных 
округов. С. П. Голубцов, учтя требования властей, стал сам, совместно с рек-
тором университета, выступать инициатором проведения благотворительных 
мероприятий. Страницы одесской прессы во второй половине 60-х гг. XIX ст. 
пестрели объявлениями следующего содержания: «23 января в зале общества 
«Гармония» будет дан спектакль любителей в пользу недостаточных студен-
тов», «2 февраля 1869 г. будет дан концерт в пользу недостаточных студентов» 
и т. д. [7]. Такие спектакли обычно имели успех и приносили неплохой доход. 

И все же самой успешной мерой С. П. Голубцова и профессорско-препода-
вательского коллектива в борьбе со студенческой бедностью стало основание 
Попечительства о недостаточных студентах императорского Новороссийского 
университета, утвержденного 4 февраля 1870 г. правительством. Попечитель-
ство под председательством руководителя учебного округа включало также 
ректора, проректора, деканов Новороссийского университета и по одному про-
фессору от каждого факультета. Хотя с назначением председателем данного 
общества попечителя С. П. Голубцова, руководящий состав несколько выходил 
за университетские рамки, все же основными его участниками являлись пре-
подаватели университета.
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Попечительство имело целью «оказывать вспомоществование тем 
недостаточным студентам, которые, не приобретя права на получение стипен-
дии и вообще денежных пособий из сумм, отпускаемых университету, тем не 
менее, заслуживают помощи по своему поведению, усердию к научным заня-
тиям и по затруднительному положению относительно материальных средств 
к жизни» [12, № 2, с. 24]. Учащиеся получали поддержку от Попечительства 
в различной форме: оплата за право слушания лекций в университете; выдача 
заимообразных денежных ссуд; плата за съемные квартиры студентов; а порой 
и выделение им безвозвратных денежных пособий. С увеличением капиталов 
расширялись возможности и совершенствовались формы и методы деятель-
ности Попечительства [14].

Средства для оказания такой помощи формировались из многих источни-
ков. В кассу Попечительства ежегодно поступало 300 руб. от Министерства на-
родного просвещения. Одесская городская дума, вскоре после основания По-
печительства (с 1871 г.), стала выдавать на его нужды 3 000 руб. в год. Члены 
Попечительства вносили в его кассу не менее 10 руб. ежегодных взносов. 
Его касса продолжала пополняться новыми частными пожертвованиями, ра-
спространенной формой которых стали деньги и ценные бумаги, переданные 
университету по духовным завещаниям. В частности, по завещанию княгини 
Е. К. Воронцовой в 1880 г. «в пользу недостаточных студентов университета» 
были переданы 15 000 руб. серебром. Платные публичные лекции профессо-
ров, частные пожертвования, членские взносы участников Попечительства да-
вали возможность упрочить материальную основу деятельности объединения. 
И все же, учитывая, что устав Попечительства позволял проведение под его 
эгидой благотворительных балов, вечеров и концертов, благотворительные ме-
роприятия оставались заметной статьей дохода. 

Большое значение для организации быта нуждающейся молодежи имели 
когановские дома – дешевые квартиры для бедноты, где проживали и мало-
имущие студенты. История когановских учреждений началась в 1873 г., ког-
да почетный гражданин А. О. Коган пожертвовал место между Херсонским и 
Нарышкинским спусками размером около 5 га со всеми постройками, а также 
место на углу Базарной и Старопортофранковской улиц для строительства де-
шевого жилья. Две трети квартир в домах должно было сдаваться не дороже 
2 руб., а остальные – не дороже 4 руб. в месяц. Этим заведениям специальным 
уставом было дано название «Когановских учреждений в Одессе». Уже во 
второй половине 70-х гг. XIX ст. в дешевых когановских квартирах прожива-
ли от 20 до 30 студентов. Взяв под свой контроль выделенные университету 
квартиры, Попечительство обеспечивало ремонт помещений, снабжало сту-
дентов дровами для отопления или давало деньги на их приобретение. Попе-
чительством «были выделяемы и некоторые денежные пособия сверх платы за 
комнату когановских учреждений, денег за эти квартиры, а также отопления, 
ремонта и других расходов, принятых правлением на себя, с целью довести до 
минимума издержки живущих там студентов» [2, л. 92]. 
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Первое десятилетие деятельности Попечительства о недостаточных студен-
тах было непростым, но всё же успешным, в чем, безусловно, есть и немалая за-
слуга С. П. Голубцова. Если в январе 1878 г. основной капитал Попечительства 
в ценных бумагах составлял 42 850 руб., то через год он достиг уже 47 300 руб. 
Однако, как отмечалось в опубликованном в газете «Одесский вестник» отчете 
правления: «Непомерное увеличение цен на предметы первой необходимос-
ти, а вследствие этого и увеличение нужд студентов, значительное число всту-
пивших в отчетном году в студенты семинарских воспитанников (120 из 162 
вновь вступивших), и притом почти всех крайне недостаточного состояния, 
побудили г. председателя Попечительства, тайного советника С. П. Голубцова 
ходатайствовать перед Одесской городской думой об увеличении суммы, ас-
сигнованной ею в ежегодное пособие Попечительству до размера, какой при-
знается возможным» [8]. Городская дума сочувственно отнеслась к просьбе по-
печителя учебного округа, увеличив на 2 000 руб. ежегодные пособия. Таким 
образом, поступления от города составили 5 000 руб. в год [4, л. 11].

Все же организация поддержки студентов в Новороссийском университете, 
впрочем, как и в других университетских центрах Российской империи, еще 
во многом уступала аналогам такой работы в западноевропейских учебных за-
ведениях. Причиной этого являлась строгая регламентация со стороны прави-
тельства всех сфер студенческой жизни. Юридическое положение студенчества 
отличалось двойственностью: по уставу 1863 г. они подчинялись в универси-
тете инспекции, вне его – полиции. Инспекция, с ее надзором за молодежью и 
разнообразными формами унизительных взысканий, была крайне непопуляр-
на. Не только в студенческой среде, но и в профессорско-преподавательских 
коллективах раздавались голоса в поддержку восстановления университетской 
юрисдикции, что повлекло бы за собой корпоративное устройство управления. 
Но решение этого вопроса было не в компетенции попечителя.

Помимо образовательной сферы попечитель имел ряд иных, лишь косвен-
но связанных с образованием обязанностей. Так, приказом от 8 июня 1868 г. 
по Ведомству учреждений императрицы Марии С. П. Голубцов был назначен 
почетным членом Одесского городского попечительства детских приютов, что 
также стало заметным направлением в его практической работе [6, л. 31]. 

Во второй половине XIX ст. популярной для многих в Российской импе-
рии и за ее пределами стала идея славянского единства. Состоявшийся в 
60-х гг. XIX ст. в Москве съезд представителей славянских народов придал 
действенный импульс этому движению. В Москве было основано «Славянское 
благотворительное общество». Его отделения и подобные ему общества созда-
вались также в других городах империи, в том числе в Одессе. 30 марта 1869 г. 
председателем Одесского славянского благотворительного общества имени 
св.  Кирилла и Мефодия был избран С. П. Голубцов. 

С конца 60-х гг. XIX в. специальная комиссия работала над составлением 
проекта устава общества, который в мае 1870 г., наконец, был утвержден. Об-
щество имело целью поощрение развития науки, литературы, искусства сла-
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вянских народов. Современники утверждали, что мысль об его основании во 
многом принадлежала профессору университета В. И. Григоровичу. Он стал 
первым секретарем Одесского славянского общества и пожертвовал в его би-
блиотеку немало книг. В конце 1875 г. по поручению Одесского славянского 
благотворительного общества он начал сбор пожертвований в пользу постра-
давших герцеговинцев и боснийцев во всех одесских учебных заведениях. 
Учащаяся молодежь чутко отозвалась на балканские события.

На начальном этапе деятельности славянское общество, возглавляемое по-
печителем учебного округа С. П. Голубцовым, в основном оказывало помощь 
славянской молодежи в получении образования в учебных заведениях Россий-
ской империи. Размер помощи колебался от 1 300 до 2 100 руб., что позво-
ляло студентам обучаться в различных по типу учебных заведениях. Однако 
общество не располагало необходимыми средствами для решения этой зада-
чи, в силу чего оно обратилось в правительственный комитет по образованию 
за материальной поддержкой юношей из славянских государств, для получе-
ния ими образования в России. Правительство пошло навстречу ходатайству. 
Действовавшая в стране специальная комиссия по образованию в России сла-
вян стала перечислять средства на стипендии студентам-славянам. Одесский 
учебный округ был одним из заметных центров, в которых обучались выходцы 
из славянских земель. За успешную работу в 1870 г. С. П. Голубцову князем 
Черногории был пожалован орден Даниила I за независимость Черной Горы 
1-й степени [6, л. 32]. Славянское общество пыталось быстро реагировать на 
любые осложнения, возникавшие в землях южных и западных славян. В 1872 г. 
оно направило денежную помощь в Чехию, пострадавшую от наводнения, 
оказало в этом же году поддержку голодавшим сербам и жителям Галичины. 
Благотворительным обществом выделялись также небольшие суммы на изда-
ние литературных и научных трудов по изучению славянского мира. 

С укреплением материального положения общества его руководство смогло 
приступить к выполнению более разнообразных задач. С. П. Голубцов всегда 
настойчиво утверждал, что Славянское общество «не только благотворитель-
ное, но и воспитательное» [9, с. 65]. В феврале 1874 г. общество выступило 
с инициативой по основанию учебного заведения для девочек из славянских 
земель, которое получило название «Питомник славянских девиц». Участники 
общества отмечали, что российское правительство многое сделало для образо-
вания славянских юношей, но в то же время оставило без внимания девочек. 
По их мнению, это не только просветительская ошибка, но и политическая не-
дальновидность. «Как жена и как мать, образованная женщина всегда имеет 
большее влияние на свою семью, чем мужчина; рано или поздно она сделается 
руководительницей ее нравственных интересов. При надлежащей же подго-
товке женщина могла бы иметь большое влияние еще и на целую общину как 
школьная учительница детей», – отмечалось в документах [13, с. 14]. 

Царское правительство поддержало инициативу С. П. Голубцова и чле-
нов благотворительного общества. 21 ноября 1874 г. был открыт «Питом-
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ник славянских девиц», основной целью которого являлось «приготовлять 
воспитывающихся в нем девиц славянского происхождения к званию учи-
тельниц народных школ, а также средних учебных заведений на местах их 
родины» [13, с. 1]. В это учебное заведение принимали девочек в возрасте 
от 10 до 15 лет. Первоначально в нем обучались 9 воспитанниц: 6 болгарок, 
2 сербки, 1 чешка. В 1875 г. их было уже 16 (9 болгарок, 6 сербок, 1 чешка). 
Для учебного заведения С. П. Голубцовым был продуман и создан штат препо-
давателей, который готовил девочек для поступления в прогимназию. Лучшие 
из учениц продолжали обучение в гимназических классах одной из казенных 
или частных женских гимназий Одессы. Девочки обычно завершали свое об-
разование в педагогическом классе при гимназии, что соответствовало задаче 
подготовки народных учительниц.

Филантропические цели общества во второй половине XIX ст. неоднократ-
но дополнялись политическими. Середина 70-х годов XIX ст. ознаменовалась 
волной выступлений балканских народов против турецкого владычества: Ста-
розагорское восстание, Апрельское восстание в Болгарии, восстание в Боснии 
и Герцеговине. В этих условиях Славянское общество постоянно оказывало 
материальную поддержку борьбе за независимость балканских славян. Прави-
тельство Российской империи в течение XIX в., несмотря на извечный страх 
перед освободительным движением внутри страны, закрывало глаза на связь 
ряда национальных обществ, учрежденных в самой России, с нелегальными 
организациями на Балканах и тайными обществами по освобождению балкан-
ских народов от турецкого владычества. Причиной тому являлся внешнепо-
литический фактор: подобная деятельность способствовала усилению россий-
ских позиций в европейской части Османской империи. Поддержка Россией 
национально-освободительной борьбы этих народов обеспечивала возмож-
ность их организациям иметь более широкую сферу деятельности, чем у дру-
гих национальных обществ. 

В период восстания в Боснии и Герцеговине 1875 г. общество собрало око-
ло 9 000 руб. пожертвований. Основная масса пожертвований предназначалась 
мирным жителям Боснии и Герцеговины, пострадавшим от восстания. С весны 
1876 г. правление Славянского общества изменило характер деятельности по 
отношению к восставшему региону. Подавляющая часть пожертвований пред-
назначалась уже не пострадавшим семьям, а адресовалась «борцам за свободу». 
В этот период был открыт специальный счет для отправки добровольцев в Сер-
бию и их возвращения на родину, который по-прежнему пополнялся частными 
пожертвованиями, в том числе поступавшими от преподавателей и сотрудни-
ков учебных заведений округа, что инициировал и поощрял попечитель. 

С. П. Голубцов весь период руководства Одесским учебным округом зани-
мался развитием сети учебных заведений в крае, о чем свидетельствуют его 
ежегодные отчеты в министерство. Он постоянно совершенствовал содержа-
ние отчетов, конкретизируя текст и расширяя прилагавшиеся к нему статис-
тические таблицы. В отчетах систематически появлялись сведения о вновь 
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открывшихся училищах и гимназиях, а также о преобразованиях в давно дей-
ствовавших учебных заведениях округа [5]. 

С. П. Голубцов был одним из немногих, кто находился на должности по-
печителя Одесского учебного округа столь продолжительное время. Обычно 
Министерством народного просвещения рокировка кадров попечителей 
осуществлялась через 3-5 лет. И все же перевод состоялся. 31 марта 1880 г. 
С. П. Голубцов был назначен попечителем Киевского учебного округа. На но-
вом месте службы он продолжил работу по развитию сети начальных школ, 
современники особо отмечали его успехи в области основания школ в немец-
ких колониях Волынской губернии. Однако впереди у него оставалось немного 
времени. С. П. Голубцов скончался 19 июля 1888 г. после тяжелой болезни в 
своем имении в селе Киндяково Рязанской губернии Михайловского уезда. 

Таким образом, доктор медицины, участник рязанского ополчения перио-
да Крымской войны, один из проводников крестьянской и земской реформы в 
Рязанской губернии С. П. Голубцов в середине 60-х гг. XIX ст. был переведен 
в ведение Министерства народного просвещения, где сразу стал чиновником 
высокого ранга и занял должность попечителя Одесского учебного округа. Яв-
ляясь попечителем, С. П. Голубцов сосредоточил внимание на расширении сети 
учебных заведений в регионе, подготовке для них кадров, основании библиотек, 
работе благотворительных организаций. Особое место в его практической дея-
тельности занимал молодой Новороссийский университет, остро нуждавшийся 
в государственной поддержке и частной благотворительности для укрепления 
своей материальной базы, и помощи студенческой молодежи, что с трудом, но 
все же удавалось решать С. П. Голубцову. Заметную роль сыграл попечитель 
в подготовке кадров для славянских земель, являясь первым председателем 
«Славянского благотворительного общества имени св. Кирилла и Мефодия». 
С. П. Голубцов был представителем когорты правительственных чиновников, 
которые старались не вступать в конфликты с властью, не отходить от буквы 
закона и при этом добросовестно исполнять свои прямые обязанности.
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ОДЕСЬКИЙ ПЕРІОД ДІЯЛЬНОСТІ ПОПЕЧИТЕЛЯ 
НАВЧАЛЬНОГО ОКРУГУ С. П. ГОЛУБЦОВА

Анотація
Метою статті є аналіз діяльності доктора медицини С. П. Голубцова на посаді 
попечителя Одеського навчального округу в 1866–1880 рр. на матеріалах ма-
сиву опублікованих джерел, що зберігаються в Науковій біб ліо теці Одеського 
національного університету, і архівних документів Державного архіву Одеської 
області, Російського державного історичного архіву. Методи біографістики, 
комплексний аналіз даних історичних джерел дозволяють дослідити віхи 
життя і діяльності С. П. Голубцова, визначити його роль в становленні 
Новоросійського університету, внесок в розвиток освіти в регіоні.

Ключові слова: С. П. Голубцов, Одеський навчальний округ, попечитель, 
навчальні заклади, Новоросійський університет.
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THE ODESSA PERIOD OF ACTIVITY OF THE EDUCATIONAL 
DISTRICT TRUSTEE S. P. GOLUBTSOV

Summary
The purpose of this article is the analysis of activities of the doctor of medicine 
Sergey Platonovich Golubtsov when he held the position of a trustee of the Odessa 
educational district in 1866–1880. This work is based on materials of the array of 
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published sources that are stored in the Scientific Library of the Odessa National 
University, and archival documents of the Odessa Region State Archive and the 
Russian State Historical Archive. Biography studies methods and a comprehensive 
analysis of information recorded in historical sources let us to research the milestones 
of life and activity of the Odessa educational district trustee Sergey Golubtsov 
including his role in the establishment of the Novorossiysk University and his efforts 
for propagation of primary and secondary schools in the district he headed. The 
study managed to reveal the main directions of practical work, which S.P. Golubtsov 
concentrated his efforts on during that period. The author examines strengths and 
weaknesses of the trustee activities and his contribution to the development of 
education in the region.

Key words: S. P. Golubtsov, Odessa educational district, primary and secondary 
schools, Novorossiysk University.
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ЄВРЕЙСЬКИЙ ВЕКТОР ОДЕСИ У РОЗВИТКУ БІБ ЛІО-
ТЕЧНОЇ СПРАВИ СРСР У ПЕРШІЙ ПОЛОВИНІ ХХ СТ.: 
БІОІСТОРІОГРАФІЧНИЙ РАКУРС

У статті досліджено роль євреїв-науковців у розвитку біб ліо течної справи 
у СРСР у першій половині ХХ ст. На базі індуктивного аналізу охарактери-
зовано роль євреїв-інтелектуалів у строкатості тенденцій розвитку біб ліо-
текознавства. Представлено долі одеських біб ліо течних євреїв-працівників у 
контексті перипетій зазначеного періоду.

Ключові слова: Одеса, євреї, біб ліо теки, співробітники, біб ліо текарі, 
трансформації, політичні репресії.

Відміна у квітні 1917 р. Тимчасовим урядом всіх національних і релігійних 
обмежень для населення Російської імперії побудила євреїв як й представників 
інших народів, що зазнали утисків з боку царату, до активної участі у всіх сфе-
рах життя. З встановленням радянської влади суспільно-політичне і соціально-
культурне життя євреїв отримало підтримку більшовицького керівництва. По-
дібна політика сприяла різкому зростанню участі іудеїв у різних сферах буття. 
В Одесі як одному з багаточисельних осередків іудейської культури в імпер-
ському просторі євреї миттєво скористались отриманими свободою і правами. 
Результатом такої політики стала їх активна участь у різних царинах культури: 
освіті, науці, літературі тощо. Не виключенням була й біб ліо течна справа.

Культурне піднесення у пореволюційний час призвело до збільшення біб-
ліо течної мережі в Одесі. На початку 1920-х рр. у Південній Пальмирі одно-
часно з діючими біб ліо теками почали з’являтися нові установи, у тому числі 
єврейські книгозбірні. У 1920-х рр. в Одесі функціонували Єврейська акаде-
мічна біб ліо тека і єврейський відділ Одеської центральної окружної робітни-
чо-селянської біб ліо теки. У цих установах у різні часи впродовж 1920-х рр. 
працювали С. Я. Боровий (1922–1927), А. Х. Єрусалимський (1924–1930), 
А. Л. Ліберзон та інші. Входячи до штату цих біб ліо тек, науковці разом з ко-
легами приділяли увагу придбанню книг, тобто збільшенню фондів, для чого 
були організовані спеціальні комісії. Вони брали участь у створенні та налаго-
дженні діяльності мережі пересувних пунктів, які працювали, в основному, на 
підприємствах. У цілому роль біб ліо тек як центрів зосередження, скупчення, 
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вивчення та популяризації єврейської літератури була вагомою у розвитку біб-
ліо течної справи. У 1924 р. в Одесі було створено Інститут інструкторської 
наради єврейських біб ліо текарів міста, що дозволило встановити більш тісні 
контакти в роботі співробітників єврейських біб ліо тек.

Крім діяльності вчених-євреїв в єврейських біб ліо теках Одеси їх змістовний 
внесок помітний й в двох провідних біб ліо течних установах міста – Державній 
публічній біб ліо теці (ОДПБ) та Центральній науковій біб ліо теці (ОЦНБ). Так, 
у першій працював І. С. Вугман (1890–1964), який працюючи у цій установі 
від 1 травня 1920 р. до 2 квітня 1929 р. пройшов шлях від біб ліо текаря до ди-
ректора біб ліо теки. Очоливши ОДПБ у складні 1920-ті рр., період змін і пере-
творень, експериментів і суперечок, І. С. Вугман став одним із організаторів 
біб ліо течної справи та бібліографії зокрема в Одесі та загалом на півдні Украї-
ни. За час роботи в ОДПБ він не лише удосконалив свої знання та вміння у біб-
ліо течно-бібліографічній сфері, а й став одним із провідних біб ліо текознавців 
і біб ліо течних діячів УСРР. Його в певній мірі можна вважати одним із засно-
вників радянського біб ліо текознавства і бібліографії та одним із фундаторів 
одеської біб ліо течно-бібліографічної школи [9].

З січня 1923 р. до початку 1930-х рр. в ОДПБ на різних посадах (вчений се-
кретар, завідувач відділу книгокористування, тимчасово виконуючий обов’язки 
директора) працював Я. З. Берман (1889–1973) [6]. Вищу освіту отримав на 
юридичному факультеті Імператорського Київського університету (1913) і на 
соціально-історичному відділені факультету професійної освіти Одеського ін-
ституту народної освіти (1925) [1, арк. 1-2]. Він розробив широкий план біблі-
ографування російськомовної літератури про видатних діячів культури. Про-
довжив започатковану в 1904 р. М. Ф. Комаровим бібліографічну Лисенкіану, 
описавши публікації про знаного українського композитора за 1903–1923 рр. 
Упорядкував покажчик праць історика російської літератури і громадської 
думки М. О. Гершензона. Вивчав історію періодичної преси на півдні України: 
оприлюднив нарис про перший у причорноморському краї часопис «Одесский 
вестник» (1827–1894) та склав тематичний розпис публікацій газети «Одес-
ский коммунист» (1918-1920). Автор статті про діяльність ОДПБ. На початку 
1930 рр. під тиском політичних репресій був звільнений з ОДПБ «з заборонен-
ням працювати в культосвітніх установах», переїхав до Ленінграда, де певний 
час працював у ДПБ імені М. Є. Салтикова-Щедріна [8].

З ОДПБ були пов’язані роки наукової діяльності Е. Г. Оксмана (1899–1961), 
випускника Одеського інституту народної освіти (1924), який у 1927–1930 рр. 
спочатку працював старшим біб ліо текарем, а згодом – консультантом з питань 
української етнографії та літератури. Біб ліо текознавчу діяльність розпочав од-
ночасно з навчанням у вищій школі – працював біб ліо текарем в Одеському ін-
ституті народної освіти та помічником біб ліо текаря книгозбірні Одеського іс-
торико-археологічного музею [11]. Працюючи в ОДПБ за короткий термін часу 
він підготував унікальну бібліографічну працю, присвячену науковій спадщині 
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А. О. Скальковського, в якій подав реєстр його 276 робіт, що складають цінний 
фонд для вивчення історії Південної України [7]. Разом із директором Одесь-
кого історико-археологічного музею, професором С. С. Дложевським підго-
тували та видали «Бібліографічний покажчик літератури по охороні пам’яток 
матеріальної культури» (1930). Е. Г. Оксман єдиний з одеських науковців, хто у 
період політичних репресій радянської влади від 22 жовтня 1930 р. до 10 листо-
пада 1955 р. був тричі заарештований та тричі засуджений (1931 і 1937 рр. – до 
10 років виправно-трудових таборів, 1949 р. – до заслання на поселення) [11].

Протягом 1927–1930 рр. до Товариства друзів ОДПБ входив М. Й. Винник, 
який надавав довідки, описував єврейські видання, допомагав складати ката-
лог літератури молдавською мовою, розбирав старі фонди книгозбірні, пра-
цював над предметним каталогом відділу «Одесика». Згодом був залучений до 
постійної роботи в ОДПБ як науковий консультант бібліографічного відділу. 
Брав участь у створенні низки бібліографічних довідників з окремих галузей 
народного господарства.

На початку 1930-х і в 1940-х рр. в ОДПБ працював С. Я. Боровий (1903–
1989) [4], який очолював науково-бібліографічний відділ. Він є автором праць 
з джерелознавства і книгознавства, бібліографії, літературознавства і краєзнав-
ства, вивчав історію єврейського книгодрукування, видавничу справу в Одесі, 
зокрема в період національно-визвольної революції 1917–1920 рр. [5].

В ОЦНБ одним з перших серед вчених-євреїв став працювати Й. М. Троць-
кий (Тронський). Починаючи з 1919 р. та впродовж п’яти років він послідовно 
обіймав посади класифікатора, завідувача алфавітного каталогу відділу по-
повнення, завідувача бібліографічного відділу (листопад 1922 р. – 10 вересня 
1923 р.). Проводив інструкторсько-методичну, класифікаційну, історико-біблі-
ографічну роботу та 1920 р. взяв участь у складанні Всеросійського зведеного 
каталогу іноземної періодики [10]. Його послідовником став Я. З. Берман, який 
займав посади співробітника (1921), завідувача підвідділу складів (з 4 липня 
1922 р.), помічника завідувача відділу книгоутворення (від 2 жовтня 1922 до 
1923 рр.) [2].

13 жовтня 1922 р. директором ОЦНБ був призначений С. Л. Рубінштейн 
(1889–1960) [12], який займав цю посаду впродовж наступних восьми років. 
Різнобічні аспекти (біб ліо текознавчий, бібліографознавчий, книгознавчий, 
видавничий та ін.) його діяльності були класифіковані та охарактеризовані 
О. Ю. Ноткіною [13]. Заслуга С. Л. Рубінштейна в тому, що під його керівни-
цтвом ОЦНБ в 1920-ті рр. вийшла з пасивного книгосховища і трансформува-
лася в одну з провідних науково-дослідних установ.

Важливу роль у налагодженні плідної діяльності ОЦНБ також відіграв й 
О. Л. Вайнштейн (1894–1980). У період 1923–1933 рр. він по черзі обіймав по-
сади завідувача бібліографічного відділу, вченого секретаря, заступника дирек-
тора та директора (1931–1933) [14]. У 1925 р. йому було доручено проведення 
роботи щодо відновлення перерваних наукових зв’язків та обміну виданнями з 
біб ліо теками та науковими установами Парижу [3]. Посилення комуністичного 
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панування на початку 1930-х рр. позначилося негативним чином на стані нау-
ки, особливо її гуманітарних галузей. Унаслідок цього на зламі 1920–1930-х рр. 
штат ОЦНБ залишили С. Л. Рубінштейн (1930) та О. Л. Вайнштейн (1935).

Багато співробітників біб ліо течної системи Одеси, які в 1910–1920-х рр. 
починали в ній свій шлях та сформувалися як висококваліфіковані фахівці 
біб ліо течної сфери, згодом продовжили свою діяльність в інших біб ліо теках 
СРСР, куди і привнесли свої професійні навички. Наприклад, Й. М. Троцький 
(Тронський), свій досвід привніс в роботу Державної публічної біб ліо теки іме-
ні М. Є. Салтикова-Щедріна (Ленінград), де трудився з 23 червня 1924 р. та 
пройшов шлях від помічника біб ліо текаря до консультанта із загальних пи-
тань класифікації. У червні 1930 р. він увійшов до складу комісії з реорга-
нізації структури біб ліо теки за функціональним принципом, але вже в грудні 
був переведений до відділу обробки, де очолив групу з його систематизації. 
У 1930-х рр. у Державній публічній біб ліо теці імені М. Є. Салтикова-Щедріна 
(Ленінград) певний час працював і Я. З. Берман. Також «одеський» досвід біб-
ліо течної роботи з часом використовував О. Л. Вайнштейн. Декілька років він 
завідував біб ліо текою Ленінградського державного університету. З вересня до 
листопада 1929 р. вченим керівником біб ліо теки Інституту Маркса-Енгельса 
при ЦВК СРСР працював І. С. Вугман, який пізніше очолював фундаменталь-
ну біб ліо теку Московської сільськогосподарської академії імені К. А. Тіміря-
зєва, був співробітником Інституту біб ліо текознавства, Всесоюзної книжкової 
палати, Державної біб ліо теки СРСР імені В. І. Леніна, одним із перших профе-
сорів кафедри біб ліо текознавства Московського біб ліо течного інституту.

Таким чином, у 1920–1930-х рр. в умовах реформування радянською вла-
дою біб ліо течної сфери, підганяючи її під свої ідеологічні стандарти, одним із 
векторів поповнення її кадрового складу стали вчені-євреї, які зробили ваго-
мий внесок у формування і становлення радянського біб ліо текознавства.
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БИБЛИОТЕЧНОГО ДЕЛА В СССР В ПЕРВОЙ ПОЛОВИНЕ 
ХХ  В.: БИОИСТОРИОГРАФИЧЕСКИЙ РАКУРС

В статье исследована роль евреев-ученых в развитии библиотечного дела в 
СССР в первой половине ХХ в. На базе индуктивного анализа охарактеризо-
вана роль евреев-интеллектуалов в пестроте тенденций развития библиотеко-
ведения. Представлены судьбы одесских библиотечных евреев-работников в 
контексте перипетий указанного периода.
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ODESSA JEWISH VECTOR IN DEVELOPMENT OF LIBRARY 
SCIENCE IN THE SOVIET UNION IN THE FIRST HALF OF THE 
TWENTIETH CENTURY: BIOGRAPHY AND HISTORIOGRAPHY 
PERSPECTIVE

Summary
The article is devoted to coverage of poorly understood in modern historiography 
actual scientific topics relating to the history of library staffing agencies USSR in 
1920–1930 years. This article explores the role of Jewish scholars in the develop-
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ment of libraries in the Soviet Union in the first half of the 20th century. Based on 
inductive analysis describes the role of Jewish intellectuals in diversity trends of 
the library. Presented by the fate of the Odessa Jewish librarians in the context of 
vicissitudes given period. From the content of the research is clear that USSR in 
librarianship has been a change in policy emphasis of the Soviet authorities to the 
national question in the formation of the staff of the library facilities. Emphasized 
that a significant number of librarians within the appointed period of oppression 
suffered during the political repression.

Key words: Odessa, Jews, library staff, librarians, transformation, political repres-
sion.

References
1. Derzhavnyi arkhiv Odeskoi oblasti [State archive of Odessa region]. Fund Р-1593, inventory 1, act 1103.
2. Derzhavnyi arkhiv Odeskoi oblasti [State archive of Odessa region]. Fund Р-1724. inventory 1, act 19.
3. Derzhavnyi arkhiv Odeskoi oblasti [State archive of Odessa region]. Fund Р-1724. inventory 1, act 49.
4. Andrieiev V. M., Chermoshentseva N. N. Saul Borovyi: yevreiskyi vektor istorii Ukrainy [Saul Borovyi: Jewish 

vector of history of Ukraine]. Kherson, Nikopol, 2010, 191 p.
5. Bibliohrafy Odeskoi derzhavnoi naukovoi biblioteky imeni M. Horkoho [Bibliographers of the Odessa state 

scientific library of M. Gorkyi]. Odesa, 2002, 254 p.
6. Zlenko H. D. Bibliohrafichnyi ukis Yakova Bermana [Bibliographic slope of Yakov Berman]. Visnyk Knyzhkovoi 

palaty [Bulletin of the Book Chamber]. Kyiv, 2000, no. 6, pp. 20-23.
7. Zlenko H. D. Bibliohraf Herodota Pivdennoi Ukrainy [Herodotus’s bibliographer of the Southern Ukraine]. 

Visnyk Knyzhkovoi palaty [Bulletin of the Book Chamber]. Kyiv, 2001, no. 2, pp. 22-24.
8. Zlenko H. D. Berman Yakiv Zinoviiovych [Berman Yakiv Zinoviiovych]. Ukrainski bibliohrafy. Biohrafichni 

vidomosti. Profesiina diialnist. Bibliohrafiia [Ukrainian bibliographers. Biographic data. Professional activity. 
Bibliography]. Kyiv, 2008, pp. 34-35.

9. Kivshar T. I. Bibliotechna biohrafika v konteksti stanovlennia radianskoho bibliotekoznavstva v Ukraini: 
diialnist Illi Vuhmana (1890-1929 rr.) [Library biographics in the context of formation of the Soviet library 
science in Ukraine: Ilya Vuhman’s activity]. Ukrainska biohrafistyka [Ukrainian biografistika]. Kyiv, 2012, 
vol.9, pp. 25-64.

10. Levchenko V. V. Iosif Moiseevich Trotskiy (Tronskiy): sudba i tvorcheskiy put (k 110-letiyu so dnya rozhdeniya) 
[Iosif Moiseevich Trotskiy (Tronskiy): destiny and career (to the 110 anniversary since birth)]. Yugo-Zapad. 
Odessika [Southwest. Odessika]. Odessa, 2007, vol. 4, pp. 220-239.

11. Levchenko V. V. Trychi zasudzhenyi Emmanuil Oksman (1899-1961): do 110-richchia vid dnia narodzhennia 
[Three times the judged Emmanuil Oksman (1899-1961): to the 110 anniversary since birth]. Pivdennyi Zakhid. 
Odesyka [Southwest. Odessyka]. Odesa, 2009, vol. 7, pp. 242-257.

12. Levchenko V. V. Sergey Leonidovich Rubinshteyn: grani intellektualnoy biografii odesskogo perioda (1910–
1920-e gg.) [Sergey Leonidovich Rubenstein: sides of the intellectual biography of the Odessa period (the 1910-
1920th)]. Visnyk Odeskoho natsionalnoho universytetu. Bibliotekoznavstvo, bibliohrafoznavstvo, knyhoznavstvo 
[Odesa National University Herald. Library studies, Bibliography studies, Bibliology]. Odesa, 2013, t. 17, vol. 
2 (8), pp. 109-124.

13. Notkina O. Yu. Sergey Leonidovich Rubinshteyn – direktor Odesskoy tsentralnoy nauchnoy biblioteki [Sergey 
Leonidovich Rubenstein is the director of the Odessa central scientific library]. Rubinshteynovskie chteniya 
[Rubinshteyn. Readings]. Odessa, 1992, pp. 46-47.

14. Polevshchikova Ye. V. O. L. Vaynshteyn i izuchenie imennykh fondov Nauchnoy biblioteki Odesskogo 
natsionalnogo universiteta imeni I. I. Mechnikova v 1920-e gody [O. L. Vainstein and studying of personalized 
funds of the Scientific library of Odessa I. I. Mechnikov Natoinal University in the 1920th years]. Visnyk 
Odeskoho natsionalnoho universytetu. Bibliotekoznavstvo, bibliohrafoznavstvo, knyhoznavstvo [Odesa National 
University Herald. Library studies, Bibliography studies, Bibliology]. Odesa, 2007. t. 12, vol. 4, pp. 119-133.



КНИЖКОВІ КОЛЕКЦІЇ, СТАРОДРУКИ 
ТА  РІДКІСНІ ВИДАННЯ





117

ISSN 2304-1447. Вісник ОНУ. Серія: Бібліотекознавство, бібліографознавство, книгознавство. 2017. Т. 22, вип. 1

УДК 930.2:070(492-25):027.7:378.4(477.74-21)”1700/1721”

О. А. Бачинська,
доктор історичних наук, професор, 
завідувач кафедри історії України
Одеського національного університету імені І. І. Мечникова
вул. Єлісаветинська, 12, м. Одеса, 65082, Україна
тел.: (048) 723-62-87
e-mail: history@onu.edu.ua

ІНФОРМАЦІЙНИЙ ПОТЕНЦІАЛ ПЕРІОДИЧНОГО  
ВИДАННЯ «AMSTERDAM» ДЛЯ СТВОРЕННЯ «ОБРАЗУ» 
УКРАЇНИ ПОЧАТКУ ХVІІІ СТ. (ІЗ ФОНДІВ НАУКОВОЇ  
БІБ ЛІО ТЕКИ ОНУ)

У статті розглянуто інформаційний потенціал періодичного франкомовно-
го видання «Амстердам». З’ясовано, що на сторінках видання регулярно 
висвітлювались події Північної війни 1700–1721 рр., в яких змальовані «обра-
зи» козацтва, гетьманів України І. Мазепи та І. Скоропадського, позначені на-
зва «Україна» та населені пункти, що мали важливе військо-політичне значен-
ня. Постать гетьмана України І. Мазепи неодноразово фігурувала на сторінках 
видання у зв’язку з подіями 1708 р. та його національно-визвольним висту-
пом – укладання союзу зі шведським королем Карлом ХІІ, визначались також 
причини укладання даного союзу. 

Ключові слова: газета «Амстердам», Північна війна 1700–1721 рр., «образ» 
козацтва, фонди Наукової біб ліо теки.

Наукова біб ліо тека Одеського національного університету імені І. І. Мечни-
кова зберігає значну колекцію перших європейських періодичних видань. Біль-
ша частина цих унікальних колекцій зберігається в іменних фондах біб ліо теки, 
зокрема у фонді Воронцових. Основу колекції періодичних видань складають 
комплекти європейських газет і журналів XVII–XVIII ст., що зібрані братами 
Олександром і Семеном Романовичами Воронцовими під час їх дипломатичної 
діяльності. Саме тоді разом з іншими цінними виданнями, примірники франко-
мовного періодичного видання «Амстердам» («Amsterdam») могли потрапити 
до біб ліо теки Олександра Романовича і бути передані його нащадком С. М. Во-
ронцовим до Наукової біб ліо теки. У фондах Наукової біб ліо теки зберігаються 
випуски «Амстердама» за 1701–1762 рр. 

В 2016 р. був вперше в історіографії здійснений переклад українською мо-
вою частини новин «Амстердам», що безпосередньо розкривали події Великої 
Північної війни на території України у 1708 р. За сприяння дирекції Наукової 
біб ліо теки переклади були підготовлені до друку і побачили світ разом з бі-
бліографічним переліком матеріалів із фондів біб ліо теки, що торкались історії 
Гетьманщини.

© О. А. Бачинська, 2017
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Перші випуски цього видання побачили світ навесні 1690 р. під назвою 
«Gazette d’Amsterdam». Засновниками стали відомі на той час своєю журна-
лістською діяльністю видавець Клод Джордан і магістр мистецтв Жан Тро-
шен Дюбрель. Наявність цензури у Франції й інших державах Старого Світу 
змусила звернути увагу журналістів на можливість публікацій своїх видань 
у Голландії, яка відігравала провідну роль у Генеральних Штатах З’єднаних 
провінцій, країні «вільних думок» після Нідерландської революції та перемоги 
Реформації. Тут разом з видавцями «Амстердама», які належали до реформа-
торської церкви Валлонії (тепер франкомовний регіон у Бельгії), проживало і 
друкувалось чимало талановитих вчених і новаторів, які не погоджувались з 
цензурою та пануванням схоластичного світогляду: картографи та філософи, 
письменники та митці. Як зазначили видавці, видання створювалось «для того, 
щоб насолоджуватися новинами, враховуючи матеріали, надруковані раніше». 
З 1703 р. номери виходили двічі на тиждень і розповсюджувались в Амстерда-
мі, Гаазі, Роттердамі та інших містах. 

 «Амстердам» разом з іншими періодичними виданнями висвітлював вій-
ськово-політичні, економічні новини Європи, найважливіші питання повсяк-
дення (народження, смертність, епідемії, пожежі тощо), інколи сторінки осо-
бистого життя монархів. Початок XVIII ст. був ознаменований важливими, 
якщо не епохальними за значенням, подіями – Великою Північною війною 
1700–1721 рр. та боротьбою за Іспанський спадок 1701–1714 рр., в яких брала 
участь більшість країн Європи. Новини «Амстердама» дають уявлення читачу 
про досить достовірну картину подій Великої Північної війни. Події, пов’язані 
з походом шведського короля Карла ХІІ, і військові операції в контексті Північ-
ної війни публікуються в кожному випуску «Амстердама». Про події з україн-
ською складовою повідомляють із Польщі (Pologne), Саксонії (Saxe), Німеччи-
ни (Allemagne) – Варшава, Лейпциг, Гамбург, а також з місць, де квартирували 
війська шведської армії. На сторінках видання поступово з’являються основні 
учасники військових дій: керманичі держав і територій – Карл ХІІ, Петро І, Ста-
ніслав Лещинський, Август ІІ, Іван Мазепа, Ференц ІІ Ракоці, політичні діячі 
та керівники військових підрозділів – К. Піпер, А. Левенгауп, А. Сенявський, 
М. Вишневецький, М. Сапєга, І. Скоропадський, Б. Шереметєв, О. Меншиков. 
Навіть, враховуючи те, що інформація до видавця «Амстердама» надходила 
не завжди оперативно, зазначені події публікувались з запізненням на один-
два тижні [21]. Для нас важливою є інформація щодо української складової 
на сторінках «Амстердама», саме вона створює «образ» України-Гетьманщини 
початку XVIII ст. для європейського читача. 

Першим «образом» Гетьманщини є інформація про українське козацтво, 
що з’являється задовго до того, як шведський король Карл ХІІ вирішив про-
йти походом через Україну. Вона з’являється на сторінках видання, як загони 
«полюбляли безлад» (у сенсі можливості не підпорядковуватися усім наказам), 
що спричиняло незручності для руху та бойових дій армії [20]. Принциповість 
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козаків виявляється і надалі, коли новини «Амстердама» за вересень 1708 р. 
повідомляли, що козаки відмовлялись приєднатися до польської армії через 
те, що «їм не виплачують платню, яку обіцяли», і розпочали «повертатися до 
дому» [8]. На сторінках новин дізнаємося про дислокацію козаків на Волині, в 
білоруських землях; їхні частини чекали і в російській армії, і в польській як 
дієве підкріплення [1]. 

Другий «образ» інформує європейського читача про найбільш відомого ке-
рівника Гетьманщини цього періоду, який брав активну участь у подіях Північ-
ної війни був гетьман Іван Степанович Мазепа. Інформація про його діяльність 
фігурує в новинах різних західноєвропейських періодичних видань [19]. Іван 
Степанович – особистість відома та колоритна, про яку складали поеми та пи-
сали романи, навіть у ХІХ ст. Народився він 20 березня 1639 р. у селі Мазепин-
ці (тепер Білоцерківський р-н Київської обл.) у родині українського шляхтича 
Степана-Адама Мазепи-Колединського. Початкову освіту отримав у школі Ки-
ївського братства, згодом закінчив Києво-Могилянський колегіум та Єзуїтську 
колегію у Варшаві. Протягом трьох років навчався у Німеччині, Італії, Франції 
та Голландії, де здобув блискучу європейську освіту, досвід європейського по-
літичного та культурного життя. Кар’єра його розпочалась при дворі польсько-
го короля Яна ІІ Казимира, а потім тривала при дворах українських гетьманів 
П. Дорошенка та І. Самойловича. Весь цей досвід відбився на його 22-річному 
гетьмануванні. Безперечно, до І. Мазепи інтерес тодішніх журналістів був не 
випадковим: він мав зв’язки з європейськими монархами, очолював ефективну 
українську козацьку армію, а вона була важливою складовою військ Москов-
ської держави Петра І. Найбільш значним для України, її історії й подій Північ-
ної війни став національно-визвольний виступ гетьмана І. Мазепи, а саме його 
перехід під протекторат шведського короля Карла ХІІ. Причини цього вчинку 
та його наслідки викликають жваві дискусії й до сьогодні. Саме тому важливим 
є висвітлення передумов, причин, перебігу цього виступу в «Амстердам». 

Починаючи з перших номерів 1708 р. на сторінках видання з’являється ін-
формація про наміри Карла ХІІ розпочати похід на російські землі: «усі по-
годжуються в одному, що наміри короля Швеції полягають в тому, щоб продо-
вжувати переслідувати московітів, як тільки дозволять погодні умови, з тим, 
щоб атакувати міста з їхніми складами» [2], і для організації походу король 
мав намір деякий час залишатися на кордонах з російською державою. Зі свого 
боку, російська армія відступала «в міру того як шведи просуваються вперед, 
але їх війська здійснюють багато руйнувань при відступі, не шкодуючи церкви 
і монастирі» [1]. 

Вже 13 січня 1708 р. з Гамбурга починають з’являтися повідомлення про 
гетьмана І. Мазепу, який планував зимувати у Батурині, своїй резиденції. Геть-
ман виступає гравцем міжнародної політики адже, як повідомляє видання 
«Амстердам», до нього прибуває посланець Османської імперії [3]. Важлива 
інформація про наміри гетьмана з’являється вже в березні 1708 р. З одного 
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боку, новини повідомляють 10 березня, що гетьман направився «в Київ з усіма 
своїми силами, щоб з’єднатися з 15000 драгунів, які були зібрані в Московії» 
[3], а з іншого, 31 березня, що І. Мазепа «відправився в Київ з 30 тисячами 
козаків, щоб приєднатися до шведів, армії Корони або до армії царя, виходя-
чи з власних міркувань» [4]. Як відомо, активні таємні переговори гетьмана 
І. Мазепи з польським королем Станіславом Лещинським розпочались у верес-
ні 1707 р., а таємна союзна угода, якщо і була, то підписана на початку 1708 р. 
Не всі сучасні історики підтримують думку про наявність такої угоди, схиля-
ючись до існування лише одностороннього універсала короля про такий союз. 
До другої половини березня король Карл ХІІ стояв табором у Сморгоні, а потім 
перейшов в Радашковичі, де залишався декілька місяців. Його армія очікувала 
сприятливих погодних умов, щоб мати продовольство та фураж. 

Вже в травні 1708 р. повідомлення «Амстердама» мають досить важливу 
інформацію, що опосередковано розкриває причину переходу гетьмана Івана 
Мазепи на бік шведського короля: «Гетьман Мазепа знов направив кур’єра ве-
ликому гетьману коронному (йдеться про Адама-Миколая Сенявського – О.Б.) 
з проханням відправити своїх представників скоріше в Україну, щоб могли ово-
лодіти нею та фортецею Біла Церква, та завершити там усі справи з козаками» 
[5] і далі в липні вже відверто інформує про співпрацю гетьмана України та 
польського короля Станіслава Лещинського: «Згідно з листами із Польщі вели-
кий гетьман коронний наполегливо не бажає примиритися з королем Станісла-
вом. Він навіть вважав за краще відправити декілька депутатів до гетьмана Ма-
зепи, щоб попросити допомоги 10000 козаків, які вже прибули на Волинь» [6]. 
Ймовірно мова йде про переговори щодо Правобережної України, яка з 1704 р. 
перебувала під владою гетьмана І. Мазепи, а за планами Петра І мала перейти 
знов до складу Речі Посполитої. Одночасно з такими повідомленнями про на-
міри гетьмана України «Амстердам» повідомляє про можливі переговори між 
Карлом ХІІ та Петром І, де чітко викладає правдивість «страхів» Івана Мазепи 
передати Правобережну Україну Польщі: «в деяких інших листах пишуть, що 
є значна ймовірність миру між королем Швеції та царем. Про це, навіть, зазна-
чається в основних статтях: знаючи (за умов – О.Б.), що цар поверне усі місця, 
що він завоював та, що він передасть шведам територію Орешек; У свою чергу, 
король Швеції буде використовувати свій вплив, щоб поляки відмовились від 
своїх претензій на Новгород, Архангельськ, Смоленськ і Київ» [7]. 

Найяскравіші повідомлення маємо у вересні-жовтні 1708 р. про ситуацію,  
що відбувалась в армії шведського короля, а також як наслідок і перехід Івана 
Мазепи на його бік. Так, на початку листопада у повідомленнях йдеться про 
очікування генерала А. Левенгаупта з обозом для армії Карла ХІІ: «Його Ви-
сокість чекав на нього з великим нетерпінням, тому що його війська були зна-
чно виснажені з часу переходу вищезазначеної річки. Московіти продовжують 
руйнувати свою власну країну, щоб позбавити своїх ворогів будь-якого засо-
бу для існування» [10]. Російська армія відійшла до Смоленська, спалила на 
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орієнтовному шляху Карла»ХІІ міста Вітебськ, Оршу, Дуброво, Гірки та інші. 
Переслідуючи росіян, шведи в такому випадку могли йти через випалені села 
та міста, що унеможливлювало отримати фураж та продовольство. Повернути 
назад було неетичним, тому залишався так званий Сіверський шлях на Москву 
через Україну. Як вважав Карл ХІІ та голова його похідної канцелярії К. Піп-
пер, якщо обрати цей шлях, тоді російська армія не буде винищувати вже села 
і міста, а козаки можуть перейти на бік шведів. Тому, не чекаючи корпусу ге-
нерала А. Левенгаупта, 14 вересня Карл ХІІ вирішив йти в Україну. Про це до-
сить красномовно повідомляє «Амстердам» у новинах із Гамбурга 2 листопада 
1708 р.: «король Швеції більше не може залишатися там, де він був, і вирішив 
рухатися в Україну, яка є країною, що багата на продовольство» [11] і майже 
теж саме читаємо в новинах 6 листопада із Саксонії: «За останніми листами з 
Могильова повідомляється, що король Швеції був змушений відкласти гранді-
озний план, якщо замислив проти столиці Московії. Його Високість бачив, що 
його армія буде піддаватися загибелі від голоду, через те, що московіти зруй-
нували усю свою країну, вирішив рухатися вправо на територію України» [12]. 
Нарешті, в передостанньому номері «Амстердама» 1708 р. повідомляється, 
що «козаки уклали угоду з королем Швеції, щоб до нього приєднати декілька 
тисяч чоловік та надати продовольство для армії» [13]. Дійсно, 23-24 жовтня 
гетьман І. Мазепа виїхав з Батурина в Гірки (близько 11 км від міста Новгород-
Сіверського – О.Б.), де знаходився шведський табір. Разом з ним, за різними 
даними, було від півтори до п’яти тисяч козаків. 28 жовтня з гетьманом зу-
стрівся Карл ХІІ. Про саму угоду та її зміст історики мають суперечливі дані, 
бо документ в оригінальному варіанті не зберігся. Дещо пізніше «Амстердам» 
повідомляє про соратників гетьмана, які перейшли разом з ним – «Mirogrodzky, 
Brilucky ₰ Lubinsky» і про одну тисячу козаків його супроводу [14]. 

Третій «образ» вимальовує жахливий стан шведської армії та їхнє ставлен-
ня до українського населення: «Він (шведський король – О.Б.) пройшов побли-
зу міста Стародуб другого числа цього місяця. Авангард його армії підпалив 
усі села, що були покинуті жителями, але шведи заплатили за продовольство 
селянам, які залишились у себе вдома: вони повідомили, що не будуть чинити 
ніяких кривд, за умови, що жителі не залишать свої домівки. Армія була дуже 
стурбована голодом, їй не вистачало хліба протягом декількох днів: вона про-
веде декілька місяців в Україні, щоб відновитися» [12]. В той самий час інша 
ситуація склалася за повідомленнями інформаторів видання «Амстердам» в 
місті Мглин, де між жителями міста та шведами сталися криваві сутички  [1]. 
На початок XVIII ст. місто Стародуб було центром адміністративно-терито-
ріальної та військової одиниці Стародубського полку Гетьманщини, а місто 
Мглин – сотенним містом. У 1706–1708 рр. керівником полку був І. Скоропад-
ський, обраний гетьманом після переходу гетьмана І. Мазепи на бік Карла ХІІ. 
На початку жовтня 1708 р. армія Карла ХІІ, виснажена через брак боєприпасів 
та продовольства, мала зайняти Стародуб, щоб забезпечити себе усім необхід-
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ним. Проте загін під командуванням генерала А. Лагеркруна, через незнання 
місцевості не зміг зайняти Стародуб. Цим скористалась російська армія і зай-
няла Стародуб перша. 6 листопада 1708 р. у Глухові Іван Скоропадський був 
обраний гетьманом України за підтримки російського керівництва та Петра І, 
про що також було повідомлено на сторінках «Амстердама» [15].

Четвертий «образ» розкриває трагічні події в Україні, що сталися внаслі-
док помсти Петра І гетьману І. Мазепі та українському населенню за перехід 
на сторону Карла ХІІ. Протягом усього січня 1709 р. на сторінках «Амстерда-
ма» рясніють повідомлення про те, хто саме перейшов разом з гетьманом до 
шведського короля, і як відбулася розправа царської армії над жителями міста. 
Так, 4 січня новини з табору Петра І на р. Десні повідомляли: «Місто Бату-
рін, що був резиденцією цього генерала (І. Мазепи – О. Б.)», був захоплений 
зі шпагою в руках. Було 6 тисяч козаків в місті, з яких багато хто був вбитий» 
[15], «багато інших міст України знайшли таку саму долю (були разграблені та 
спалені – О. Б.), що викликало значну недовіру між козаками і московитами» 
[17]. В повідомлені від 11 січня 1709 р. зі Львова так само йдеться про те, що 
«город Батурін був підданий пограбуванню та спалений», а штучно зроблена 
фігура гетьмана «повішана перед поглядами всієї армії» [16]. Незважаючи на 
спалення та катування на сторінках «Амстердама» красномовно йде лінія про 
те, що І. Мазепа «все ще має досить значну владу серед нації козаків, і він зараз 
займається збиранням багаточисельного війська» [16]. Вже 22 січня з Лейп-
цига повідомляли, що «шведська армія поповнена 10 тисячею козаків, і що 
Мазепа пообіцяв ще більше підкріплення на весну» [18]. Найбільш знаковою 
битвою 1709 р. була битва під Полтавою, і «Амстердам» повідомляв про неї 
досить детально, але з певним запізненням. Якщо битва відбулася 27 червня 
(8 липня) 1709 р., то новини повідомили про неї лише в номері від 13 серпня 
1709 р. Незважаючи на це подія привернула найбільше уваги з усіх попередніх 
українських дій. 

П’ятий «образ» історії України складають території та міста. Сама назва 
Україна (l’Ukraine) вживається протягом 1708–1709 рр. понад 15 разів. На 
сторінках видання згадуються населені пункти українських територій – Біла 
Церква, Батурин, Львів, Кам’янець-Подільський, Стародуб, Мглин, Полтава, 
територія Чернігівського полку, Київського воєводства, Волині. Це дає можли-
вість європейцям дізнатися і вживати назву нашої держави, окреслити місце-
вість і дізнатися про відповідні українські населені пункти.

Таким чином, на сторінках франкомовного видання «Амстердам» події іс-
торії України періоду Великої Північної війни висвітлюються з урахування 
загальновійськової ситуації та європейської політики. На сторінках видання 
регулярно висвітлювались події Великої Північної війни 1700–1721 рр., в 
яких змальовані українські «образи» – козацтва, гетьманів України І. Мазепи 
та І. Скоропадського, позначені назва «Україна» та населені пункти, що мали 
важливе військово-політичне значення. Інформація про наміри гетьмана І. Ма-
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зепи з’являється у повідомленнях задовго до самого національно-визвольного 
виступу – переходу на бік шведського короля Карла ХІІ. Це може свідчити 
про обізнаність джерела інформації, адже така акція утаємничувалась навіть 
від найближчого оточення гетьмана. На сторінках видання викладаються й 
можливі причини цього національно-визвольного виступу гетьмана. Все за-
значене свідчить про те, що європейські читачі мали змогу вчасно й правди-
во отримувати інформацію про українські справи та дії керівництва України 
(Гетьманщини).
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ИНФОРМАЦИОННЫЙ ПОТЕНЦИАЛ ПЕРИОДИЧЕСКОГО 
ИЗДАНИЯ «AMSTERDAM» ДЛЯ СОЗДАНИЯ «ОБРАЗА» 
УКРАИНЫ НАЧАЛА XVIII ВЕКА (ИЗ ФОНДОВ НАУЧНОЙ БИБ-
ЛИО ТЕКИ ОНУ)

Аннотация
В статье рассмотрен информационный потенциал периодического франкоя-
зычного издания «Амстердам». Установлено, что на страницах издания регу-
лярно освещались события Великой Северной войны 1700–1721 гг., в кото-
рых иллюстрируются украинские «образы» – казачества: гетманов Украины 
И. Мазепы и И. Скоропадского, обозначены названия «Украина» и населенные 
пункты, которые имели важное военно-политическое значение. Гетман Укра-
ины И. Мазепа неоднократно фигурировал на страницах новостей, в связи с 
событиями 1708 г. – его национально-освободительным выступлением, в со-
общениях четко определены намерения гетмана и причины его судьбоносного 
решения – перейти на сторону шведского короля Карла ХІІ. Информация о 
намерениях гетмана появляется в сообщениях за полгода до самого перехода 
Ивана Мазепы на сторону Карла XII. Это может свидетельствовать об осве-
домленности источника информации, ведь такая акция засекречивалась даже 
от ближайшего окружения гетмана. На страницах издания излагаются и воз-
можные причины этой национально-освободительной акции гетмана. Все вы-
шеуказанное свидетельствует о том, что европейский читатель имел возмож-
ность своевременно и правдиво получать информацию об украинских делах и 
действиях главы Украины (Гетманщины).

Ключевые слова: газета «Амстердам», «образ» казачества, Великая Северная 
война 1700–1721 гг., фонды Научной биб лио теки.
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Summary
In article is considered the information potential of the periodic French-language 
Amsterdam edition. It is established that on pages of the edition events of Great 
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Northern war of 1700-1721 in which Ukrainian “images” – the Cossacks are illustrated 
were regularly covered: hetman of Ukraine of I. Mazepa and I. Skoropadskyi, the 
names “Ukraine” and the settlements that had important Military and political 
importance. The Ukrainian hetman repeatedly appeared on the news pages, in 
connection with the events of 1708 – his national liberation speech; the reports 
clearly defined the hetman’s intentions and the reasons for his fateful decision – to 
go over to the side of the Swedish king Karl XII. Information on intentions of the 
hetman appears in messages for half a year before the transition of Ivan Mazepa 
to the side of Karl XII. It can demonstrate awareness of a source of information; 
such action was coded even from the immediate environment of a getman. On the 
pages of the publication, the possible reasons for this national-liberation action of 
the hetman are also set forth. All above demonstrates that the European reader had an 
opportunity in due time and to truthfully obtain information on the Ukrainian affairs 
and actions of the head of Ukraine (Hetmanate).

Key words: “Amsterdam” newspaper, “image” of the Cossacks, Great Northern 
War of 1700-1721, funds of Scientific Library.
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ДАРСТВЕННЫЕ НАДПИСИ В КНИЖНОМ ФОНДЕ 
А. Г. ГОТАЛОВА-ГОТЛИБА (НА МАТЕРИАЛЕ ОДЕССКИХ 
ИЗДАНИЙ)

Статья посвящена изучению дарственных надписей в именном фонде А. Г. Го-
талова-Готлиба Научной библиотеки ОНУ имени И. И. Мечникова. Особое вни-
мание уделено одесским знакомым и коллегам известного педагога и историка, 
среди которых А. А. Виноградова, М. И. Гордиевский, К. П. Добролюбский, 
Е. А. Загоровский, П. О. Карышковский, С. Г. Лозинский, В. И. Пальчинский, 
Б. Т. Рубцов, В. И. Селинов, М. С. Синицын, Ф. И. Успенский, С. А. Хахам.

Ключевые слова: А. Г. Готалов-Готлиб, Научная библиотека, Новороссийский 
университет, Институт народного образования, Одесский государственный 
университет, исторический факультет, педагогика, история, археология.

Любовь и уважение к книге как к источнику знаний будущему педагогу Ар-
темию Григорьевичу Готалову-Готлибу (1866-1960) были привиты с детства 
его отцом – человеком грамотным и начитанным, не по средствам тратившим 
деньги на книги [1, с. 2]. На протяжении всей своей жизни А. Г. Готалов-Гот-
либ собирал личную библиотеку, которую незадолго до своей смерти передал в 
Научную библиотеку Одесского государственного университета (ныне – Одес-
ский национальный университет имени И. И. Мечникова). Книжное собра-
ние известного педагога и историка вошло в состав Научной библиотеки и в 
1961 г. образовало именной фонд А. Г. Готалова-Готлиба. Фонд профессора 
насчитывает 683 названия книг по различным вопросам в 799 единицах. Хро-
нологические рамки книжного фонда – 1871-1958 гг. (XIX в. – 129 ед., XX в. – 
641 ед., без года – 29 ед.). Это книги по педагогике, психологии, истории, крае-
ведению, культурологии, социологии, экономики, философии и литературе. 
Особое место в фонде занимают книги, подаренные одесскими коллегами и 
учениками А. Г. Готалова-Готлиба.

Знакомство Артемия Григоровича Готалова-Готлиба (настоящее имя – Арон 
Гиршевич Готалов, с 1886 г. – Артур Генрихович Готлиб, с 1914 г. – Артемий 
Григорьевич Готалов, после 1917 г. – Готалов-Готлиб) [См.: 3, 4] с Одессой 
произошло в студенческие годы. В 1886 г. он поступил на историко-филоло-
гический факультет Императорского Новороссийского университета (ныне – 

© А. В. Великодная, 2017
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Одесский национальный университет имени И. И. Мечникова). За участие в 
студенческом движении в 1887 г. был исключён из университета и арестован. А 
после восстановления через год студент А. Г. Готлиб начал работать в научных 
студенческих кружках. В 1892 г. А. Г. Готлиб успешно окончил университет и 
написал конкурсную работу «Военный строй Византийской империи», кото-
рая была выполнена под руководством Фёдора Ивановича Успенского (1845-
1928), известного историка, византолога, славяноведа и археолога. Работа пре-
тендовала на золотую медаль, однако получить её А. Г. Готлиб не смог из-за 
препятствий со стороны руководства университета. Вместо этого он получил 
право быть в числе кандидатов на научную работу в университете, однако как 
«неблагонадёжный» не был принят в число учёных [4, с. 31]. Даже Ф. И. Успен-
ский как декан историко-филологического факультета не смог ему помочь. 
А. Г. Готлиб поддерживал связь со своим бывшим руководителем более 20 лет. 
Об этом свидетельствует книга академика Ф. И. Успенского «Notes sur l’histoire 
des Études byzantines en Russie» (Париж-Льеж, 1926), которая хранится в фонде 
А. Г. Готалова-Готлиба Научной библиотеки. Экземпляр заметок по истории 
византийских исследований в России имеет дарственную надпись: «Артуру 
Григорьевичу | Готалову-Готлиб | на память» [автограф Ф. И. Успенского] 
(ил. 1). Можем предположить, что она была подарена между 1926 г. и 1928 г. 
(первая дата – публикация книги, последняя – дата смерти Ф. И. Успенского).

С 1892 г. А. Г. Готлиб начал преподавательскую деятельность в одесском 4-х 
классном училище Агишева. А в августе 1896 г. он уехал из Одессы и препода-
вал в Пскове, Санкт-Петербурге, Ялте, Кишинёве, снова в Пскове и Черкассах 
[4, с. 31-34].

Второй и последний одесский период жизни А. Г. Готалова-Готлиба начи-
нается с возвращения в Одессу в 1919 г. Он принял участие в организации 
крупнейшего в стране дома для беспризорных детей под названием «Детский 
городок имени Коминтерна»1, которым некоторое время заведовал, был ин-
спектором губернского отдела народного образования [17, т. 2, с. 335]. Кроме 
А. Г. Готалова-Готлиба, в организацию этого учебного заведения также внесли 
свой вклад лучшие педагоги Одессы, среди которых профессора Д. К. Третья-
ков, Г. С. Томашпольский, С. О. Лозинский [12], В. И. Пальчинский и многие 
другие.

Филолог Сергей Осипович Лозинский (1882-1938), преподаватель русско-
го языка и педагогики Одесской женской гимназии А. В. Каминской и Одес-
ской частной женской гимназии А. С. Гольденберга, неоднократно дарил 
А. Г. Готалову-Готлибу книги, в создании которых принимал непосредствен-
ное участие. Так, например, в именном фонде Научной библиотеки хранит-
ся издание «Детский коллектив и ребенок» (1926), вышедшее под редакцией 
А. Залужного и С. Лозинского, с дарственной надписью: «Многоуважаемому | 
Артемию Григорьевичу | от редактора | и авторов. | Одесса 14/II 27». По-
зже личная библио тека А. Г. Готалова-Готлиба пополнилась ещё одной кни-
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гой. Это экземпляр издания Ж. Пиаже «Речь и мышление ребенка» (Харьков, 
1932) с дарственной надписью: «Глубокоуважаемому и | дорогому | Артемию 
Григорьевичу | Готалову | от переводчика | С. Лозинского | Одесса 5/V 32» 
(ил. 2). До настоящего времени данные о переводчике этого издания не были 
установлены; перевод, опубликованный в 1932 г. государственным учебно-пе-
дагогическим издательством, считался анонимным. И лишь дарственная над-
пись на университетской книге даёт основания считать переводчиком с фран-
цузского оригинала на русский язык С. О. Лозинского.

В. И. Пальчинский (возможно Владислав Иосифович) состоял на должнос-
ти заведующего детским городком в начале 1921 г. (до марта) [20, с. 232]. По-
зже В. И. Пальчинский – сотрудник научно-исследовательской кафедры про-
филактики медицины Одесского государственного медицинского института2. 
В 1928 г. он опубликовал свою монографию «Гіґієна дитячих установ соці-
яльного виховання» (написана в сентябре 1927 г.). Экземпляр этого издания 
хранится в фонде А. Г. Готалова-Готлиба с дарственной надписью: «Дорогому 
другу | Проф. А. Г. Готалову | 11. I. 1928 г.» [автограф В. Пальчинского] (ил.  3). 
В предисловии к книге автор выражает благодарность тем, кто оказал суще-
ственную поддержку и помощь в написании работы, среди которых встречаем 
и имя А. Г. Готалова-Готлиба.

В фонде А. Г. Готалова-Готлиба находится и одесское издание Самуила Ар-
нольдовича Хахама (1877-?) «Дефекти мови й боротьба з ними: заїкування, 
гартавість, недорікання тощо» (1931) с дарственной надписью: «Уважаемому 
профессору А. Г. Готалову. | Автор | 16. IV. 32» (ил. 4). В начале 1900-х гг. 
С. А. Хахам состоял помощником заведующего курсами Ведомства Министер-
ства финансов П. Г. Мандэна в Одессе. В конце 1903 г. он учредил курсы бухгал-
терии, которыми лично руководил более 10 лет. Он преподавал в Женском про-
фессиональном училище общества «Труд» и был попечителем Школы-приюта 
для глухонемых еврейских детей г. Одессы [21, с. [6] (10-й паг.)]. С. А. Хахам 
являлся одним из редких в то время специалистов по исправлению недостат-
ков речи – логопедом. В 1912 г. он «заведовал дидактическим кабинетом для 
заикающихся при одесском Санатории «Терапия» и на этом поприще заслужил 
себе известность» [21, с. [6] (10-й паг.)]. На момент написания и издания своей 
работы С. А. Хахам заведовал «кабинетом оздоровления языка при одесской 
стоматологической поликлиники Красного Креста» (данная информация рас-
положена на печатной обложке университетского издания). Не исключено, что 
А. Г. Готалов-Готлиб познакомился с С. А. Хахамом в период работы в Детском 
городке.

А. Г. Готалов-Готлиб принимал непосредственное участие в создании ин-
ститутов Народного образования, Археологии и Гуманитарных наук. В 1921 г. 
он начал преподавать в Археологическом институте и Институте народного 
образования (далее – ИНО), где читал курсы истории педагогики и истории 
первобытного общества [См.: 4, с. 34]. В это же время в ИНО, как лектор укра-
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инского отделения, начинает свою работу одесский педагог доцент Михаил 
Иванович Гордиевский (1885-1938), в будущем – профессор Высшей школы 
Одессы (1920-1930) [10] и приятель А. Г. Готалова-Готлиба. До 1930 г. основ-
ная научно-педагогическая деятельность профессора М. И. Гордиевского осу-
ществлялась на кафедре истории педагогики [10]. 

В дальнейшем А. Г. Готалова-Готлиба и М. И. Гордиевского объединили пе-
дагогика, общие взгляды на развитие науки и работа в ИНО. В октябре 1926 г. 
была утверждена педагогическая предметная комиссия ИНО, в состав которой, 
кроме прочих учёных, вошли М. И. Гордиевский и А. Г. Готалов-Готлиб [10]. 
В 1929 г. в ИНО был организован семинар, в котором должны были работать 
действительные члены научно-исследовательской кафедры педагогики и педо-
логии А. Г. Готалов-Готлиб, Е. А. Шевалев, С. А. Лозинский, М. М. Тарасович 
и М. И. Гордиевский (руководители секций: истории педагогики – М. Горди-
евский, рефлексологии и педологии – Е. О. Шевалев и системы образования – 
А. Г. Готалов-Готлиб). В том же году М. Гордиевский вошёл в редакционную 
комиссию по подготовке второго тома «Записок Одесского ИНО». Комиссия 
организовывалась в составе ректора Т. М. Внукова и преподавателей А. Г. Го-
талова-Готлиба, Д. Г. Элькина, И. И. Каповича [10]. В 1930 г., после разделения 
ИНО на отдельные три института, А. Г. Готалов-Готлиб и М. И. Гордиевский 
были назначены в Институт социального воспитания. Вероятно, совместная 
работа способствовала зарождению доверительных отношений между ними. 
Косвенным свидетельством этого могут выступать дарственные надписи 
М. Гордиевского на экземплярах книг из фонда А. Г. Готалова-Готлиба Науч-
ной библиотеки ОНУ имени И. И. Мечникова: «Вельмишановному Артемові 
Григоровичу Готалову від автора». На книге «Напередодні великого ювілею 
17. ІІ. 1827-1927 (До майбутнього святкування 100-их роковин смерти Генріха 
Песталоцці)» надпись датирована 26 октября 1926 г., на книге «Соціяльно-пе-
дагогичні ідеї Песталоцці в освітленні його філософії» – 7 мая 1928 г., на книге 
«Рядянська ювілейна література про Песталоцці» – 27 сентября 1928 г., а на 
книге «Література з історії педагогіки за 10 років революції» – 13 января 1930 г. 
(ил. 5).

В 1937-1938 гг. десятки преподавателей Одесского университета, вновь 
открытого в 1933 г., были репрессированы как буржуазные националисты, 
шпионы, вредители и т. п. Так, весной 1938 г. органы НКВД арестовали М. Гор-
диевского как «участника и руководителя контрреволюционной эсеровской 
организации и за проведение шпионской работы». А осенью того же года 
М. И. Гордиевского расстреляли [10].

Трагическая судьба постигла и других коллег А. Г. Готалова-Готлиба – 
Е. И. Загоровского, В. И. Селинова. 

Историк и библиофил Евгений Александрович Загоровский (1885-1938) 
преподавал краеведение в Одесском археологическом институте, был профес-
сором кафедры русской истории ИНО. Он был членом Одесского библиографи-
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ческого общества, Историко-филологического общества при Новороссийском 
университете, Одесского (императорского) общества истории и древностей [17, 
т. 2, с. 448-450]. При его активном участии в Одессе в 1926 г. было создано от-
деление Русско-византийской историко-словарной комиссии РАН (сокращённо 
РВК), в которую вошли Е. Загоровский, П. Потапов, Н. Болтенко, С. Дложев-
ский и А. Готалов-Готлиб (председатель комиссии в 1927-1928 гг.) [1, с. 31]. 
В письме к В. Н. Бенешевичу, ближайшему сотруднику Ф. И. Успенскому по 
РВК, А. Г. Готалов-Готлиб обрисовал положение отделения на момент приня-
тия поста председателя: « … одесская группа не оправдала надежд. Я в свое 
время считал своим долгом предупредить Федора Ивановича, что употреб лю 
все усилия к побуждению моих коллег уделить некоторую долю внимания из-
дания Дюканжа» [2, с. 92]. Члены комиссии приняли участие в переиздании 
«Словаря средневекового греческого языка» («Glossarium mediae et infimae 
latinitatis») Шарля Дюканжа (Charles du Fresne, sieur du Cange) с целью возоб-
новить изучение Византии в Одессе [2, с. 92-94]. В 1938 г. Е. Загоровский был 
репрессирован и расстрелян. Учёный оставил небольшое творческое наследие, 
которое составили более 20-ти работ. Это преимущественно журнальные ста-
тьи, заметки, рецензии и некрологи. В фонде А. Г. Готалова-Готлиба находится 
статья Е. А. Загоровского «Экономическая политика Потемкина в Новорос-
сии» с дарственной надписью: «Глубокоуважаемому | Артемию Григоровичу 
Готалову-Готлибу | на добрую память | от автора». Это отдельный оттиск 
«Журнала науково-дослідчих катедр м. Одеси» (т. 2, № 2, 1926) (ил. 6).

Упомянутый выше коллега А. Г. Готалова-Готлиба, одесский историк и 
крае вед Валентин Иванович Селинов (1876-1946) преподавал в ИНО методику 
обществоведения и истории в 1921-1930 гг. на должности штатного профес-
сора [11, с. 342]. Он был членом Одесской комиссии краеведения при ВУАН 
и заместителем председателя педагогической предметной комиссии ИНО 
в 1926-1930 гг. (председатель – А. Г. Готалов-Готлиб) [10]. Одновременно с 
А. Г. Готаловым-Готлибом В. И. Селинов работал в Институте профессиональ-
ного образования и Институте социального воспитания [9, с. 199], а позже – 
в Одесском государственном университете. Во время румынской оккупации 
Одессы В. Селинов, как и А. Г. Готалов-Готлиб, остался в Одессе. Однако, в 
отличие от последнего [См. подробнее: 4, с. 36], основным местом работы 
В. Селинова стал Румынский королевский университет (Universitatea Regală 
Română). Он был профессором историко-филологического факультета, с авгус-
та 1943 г. – заведующим кафедры русской истории университета Транснистрии 
[9, с. 201]. После освобождения Одессы 10 апреля 1944 г. многие преподавате-
ли, сотрудничавшие с оккупационной администрацией, были отстранены от за-
нятий и репрессированы, некоторые – уехали за границу. А. Г. Готалов-Готлиб 
формально не сотрудничал с оккупантами, поэтому он не был репрессирован, 
а продолжил свою деятельность в одесском университете3 [См.: 4, с. 36-37]. 
А В. И. Селинов в марте 1944 г. вслед за отступающими из Одессы войсками 
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выехал в Румынию, но в январе 1945 г. вернулся в город. В августе того же года 
за сотрудничество в период оккупации с румынскими властями был арестован 
органами НКВД. 15 ноября 1945 г. Военный Трибунал НКВД Одесской области 
приговорил его к 10 годам ИТК с лишением в правах на 5 лет. Умер В. И. Се-
линов в 1946 г. в местах заключения в Днепропетровской области [9, с. 201].

В. И. Селинов написал более 70 научных работ. Вместе с А. Г. Готаловым-
Готлибом он принял участие в подготовке юбилейного издания, посвящённого 
150-летию Одессы [См.: 4, с. 37]. Особое место в научной библиографии 
учёного занимает историко-краеведческое исследование «Архітектур-
ні пам’ятники міста Одеси». В своей работе В. Селинов не только сделал 
попытки описать основные историко-архитектурные памятники старой части 
Одессы, но и в приложении указал их перечень с определением исторических 
событий, которые непосредственно связаны с этим местом [9, с. 201]. Книж-
ка вышла в 1930 г. как самостоятельное издание Одесской краевой комиссии 
охраны памятников материальной культуры. Для полноты восприятия В. Се-
линов использовал иллюстративный материал, который находился в то время 
в Народном художественном музее, музее «Стара Одеса», Государственной 
пуб личной библиотеке и Одесской краевой комиссии. Это был первый выпуск 
в запланированной серии публикаций по памятникам архитектуры, его тираж 
составил 1000 экземпляров. Экземпляр этого издания с дарственной надпи-
сью: «Глубокоуважаемому Артемию Григорьевичу | Готалову | автор | 8/IX 
1930» находится в фонде А. Г. Готалова-Готлиба (ил. 7). 

В Научной библиотеки ОНУ имени И. И. Мечникова хранится несколько 
работ археолога, историка и филолога Михаила Фёдоровича Болтенко (1888-
1959), воспитанника Новороссийского университета. М. Ф. Болтенко является 
одним из основателей и преподавателей (1921-1926 гг.) Одесского археологи-
ческого института. В то же время он работал в Одесской комиссии краеведения 
при ВУАН (с 1923 г. – секретарь, с 1925 г. – заместитель председателя) [13]. 
М. Ф. Болтенко принимал участие в деятельности Трипольской комиссии Все-
украинского археологического комитета, Одесском филиале Всеукраинской 
ассоциации востоковедения, Одесской комиссии краеведения при ВУАН (вмес-
те с А. Г. Готаловым-Готлибом). Также М. Ф. Болтенко исследовал Усатовское 
поселение (1921 г.), под руководством Е. Штерна был участником раскопок 
древнегреческого поселения на острове Березань, античных городов Ольвия 
и Тира [6]. В 1934 г. М. Ф. Болтенко был арестован по ложному обвинению в 
шпионаже и осуждён на 5 лет трудовых лагерей, которые отбывал в Дальлаге 
(Владивосток, Биробиджан). Был освобождён по состоянию здоровья в 1939 г. 
Позже он работал преподавателем на историческом факультете Одесского го-
сударственного университета (1939-1941). Во время Второй мировой войны 
М. Ф. Болтенко был эвакуирован в г. Куйбышев, позже – в г. Байрам-Али (Турк-
менистан). В 1944 г. он вернулся в Украину и продолжил работу в Одесском 
университете в звании доцента [6 ; 13 ; 15, с. 64]. В последние годы жизни он 
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продолжил раскопки в Усатово [16, с. 42]. В конце 1940-х гг. М. Ф. Болтенко 
подарил А. Г. Готалову-Готлибу несколько своих публикаций, посвящённых 
исследованию Березани: «Про назву острова Березань», «Стародавня руська 
Березань» с дарственными надписями «Дорогому и глубокоуважаемому | Ар-
темию Григорьевичу | Гаталову | от автора | 23. ІІІ. 1947» и «Розкопки на 
острові Березані в 1946 р.» с дарственной надписью «Глубокоуважаемому | 
Артемию Григорьевичу| Готалову | от автора | 1949 г. 19-ІХ», которые на-
ходятся в именном фонде Научной библиотеки (ил. 8).

Известным специалистом по античной археологии был доцент Моисей (Му-
сий) Сергеевич Синицын (1899-1973). С 1963 г. он занимал должность доцента 
кафедры истории древнего мира и средних веков в Одесском государственном 
университете. Имя М. С. Синицына значится среди первых пяти преподавате-
лей кафедры [14, с. 12]. Педагогическая деятельность М. С. Синицына была 
неразрывно связана с научной: он руководил полевыми исследованиями па-
мятников эпохи бронзы и скифо-сарматского времени [5, с. 232 ; 19, с. 43]. Зна-
ние истории края, опыт полевых исследований, незаурядные организаторские 
способности позволили М. Синицыну сыграть важную роль в становлении ар-
хеологической школы в Одессе [5, с. 233]. Им были опубликованы свыше двух 
десятков исследований. В фонде А. Г. Готалова-Готлиба хранится несколько 
работ М. С. Синицына. Это экземпляр публикации «Городище у хутора Пе-
туховки Очаковского района по раскопкам 1940, 1949 и 1950 гг.» (Вестник 
древней истории, № 2, 1952) с дарственной надписью: «Многоуважаемому | 
Артемию Григорьевичу | 9/IV 53 автор», публикация «Дослідження скіфо-
сарматських пам’яток під Одесою в 1946 р.» с дарственной надписью: «Арте-
мию Григорьевичу | 7/IV 53 автор» и 2 экземпляра статьи «До питання про 
населення північно-західного Чорномор’я в IV-III вв. до н. е.» с дарственными 
надписями: «Глубоко уважаемо- | му А. Г. Готалову | автор» и «Артемию | 
Григорьевичу | 7/ IV 53 автор» (ил. 9).

В фонде А. Г. Готалова-Готлиба находится монография историка, исследо-
вателя истории Франции XVIII века Константина Павловича Добролюбского 
(1885-1953) «Экономическая политика термидорианской реакции» (Москва, 
Ленинград, 1930) с дарственной надписью: «Уважаемому Артемию Григо-
рьевичу | Готалову | от автора» (ил. 10). После опубликования этого исследо-
вания К. П. Добролюбскому была присуждена степень доктора исторических 
наук без защиты диссертации. Вскоре профессор К. П. Добролюбский возгла-
вил кафедру новой истории Одесского университета (1934-1941, 1944-1953), 
одновременно он был деканом исторического факультета (1940-1941, 1944-
1950) [17, т. 2, с. 391-393]. Осенью 1941 г. К. П. Добролюбский эвакуировался 
из Одессы и работал в Педагогических институтах Краснодара и Самарканда, 
заведовал кафедрой истории. В августе 1944 г. он вернулся в Одессу и возоб-
новил работу в университете как заведующий кафедрой новой истории и де-
кан исторического факультета [17, т. 2, с. 391-393]. Точно неизвестно, когда 
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К. П. Добролюбский подарил А. Г. Готалову-Готлибу свою книгу, так как над-
пись на ней не датирована (исходя из даты издания – не ранее 1930 г.). На про-
тяжении долгого времени (до начала 50-х гг. XIX в.) они были коллегами, вели 
плодотворную научно-исследовательскую работу и совместно приняли учас-
тие в проекте написания книги «Одесса 1794-1944 г. К 150-летнему юбилею 
города-героя». К. П. Добролюбский написал главу «Одесса во время румыно-
немецкой оккупации» и был ответственным редактором издания. 

Артемий Григорьевич Готалов-Готлиб пополнял свою библиотеку не только 
работами коллег, но и учеников, аспирантов. Так, в именном фонде Научной 
библиотеки находится автореферат диссертации Анны Авраамовны Виногра-
довой «Народное общество в Кольмаре в 1791-1794 гг. (Из истории француз-
ской буржуазной революции конца XVIII века в провинции)», которую она 
защитила в Одесском государственном университете им. И. И. Мечникова в 
1951 г. На обложке автореферата оставлена надпись: «Проф. Готалову А. Г.» 
(ил. 11). Можем предположить, что надпись была сделана автором авторефера-
та, бывшей ученицей Артемия Григорьевича, а ныне – историком, кандидатом 
исторических наук А. А. Виноградовой.

Также в фонде А. Г. Готалова-Готлиба находится несколько изданий исто-
рика-слависта Бориса Тимофеевича Рубцова (1923/1922-1994). Во время Вто-
рой мировой войны он добровольцем ушёл на фронт, в 18 лет получил звание 
младшего лейтенанта (1941). «Стесняясь своей молодости перед солдатами, 
Б. Т. Рубцов прибавил себе к возрасту ещё один год, и с тех пор официаль-
ной датой его рождения стал 1922 г.» [18, с. 122]. На протяжении 1947-1950 гг. 
Б. Т. Рубцов учился на историческом факультете Одесского государственного 
университета им. И. И. Мечникова. Ещё в студенческие годы он опубликовал 
первую научную работу по истории «Чехия накануне Гуситского движения» и 
подарил один экземпляр своему учителю с дарственной надписью: «Глубоко-
уважаемому | Артемию Григорьевичу | Готалову от Б. Рубцова, бывшего 
его | учеником. 8 марта 1951». Будучи уже аспирантом Института славяно-
ведения в Москве. Этот экземпляр содержит многочисленные подчёркивания 
и пометы на полях (возможно, принадлежащие А. Г. Готалову-Готлибу). Про-
живая в Москве, Б. Т. Рубцов не забывал А. Г. Готалова-Готлиба и продолжал 
посылать ему свои новые книги. Так, в фонде Научной библиотеки хранятся 
ещё два издания Б. Т. Рубцова c дарственными надписями. Это «Гуситские 
войны (Великая крестьянская война XV века в Чехии)»: «Дорогому и | люби-
мому | Учителю | от всегда | благодарного ученика. | Москва | 29 августа 
1955 г.» и «Ян Гус»: «Дорогому и | любимому Учителю | в знак глубокого | 
уважения. | 23.5.1958.» [автограф Б. Т. Рубцова] (ил. 12).

В 1946-1948 гг. А. Г. Готалов-Готлиб был научным руководителем аспиранта 
по всеобщей истории (история Древнего мира и Византии) Петра Осиповича 
Карышковского-Икара (1921-1988), будущего историка, археолога, нумизма-
та, византиниста, исследователя греческой и латинской эпиграфики Северно-
го Причерноморья. В 1939 г. П. О. Карышковский поступил на исторический 
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факультет Одесского университета. Во время румынской оккупации Одессы 
был студентом университета Транснистрии. В 1945 г. он окончил историчес-
кий факультет уже Одесского университета. П. О. Карышковский задержи-
вался органами НКВД, но по ходатайству декана исторического факультета 
К. П. Добролюбского был освобождён. В 1951 г. П. О. Карышковский защитил 
кандидатскую диссертацию и начал работу в Одесском университете, заведо-
вал кафедрой истории древнего мира и средних веков в 1963-1988 гг. [8, с. 19]. 
В его диссертации были раскрыты проблемы, связанные c русско-болгарскими 
отношениями времён князя Святослава Игоревича. Результаты исследования 
были опубликованы в журналах «Вопросы истории», «Византийский времен-
ник», «Вестник древней истории». Несколько работ П. О. Карышковского было 
подарено автором А. Г. Готалову-Готлибу, о чём свидетельствуют дарственные 
надписи. Среди них «Балканские войны Святослава в византийской истори-
ческой литературе» с надписью: «Дорогому и уважаемому | Артемию Гри-
горьевичу | на добрую память от автора | 15. ІХ. 53 П. Карышковский» и 
«Боспор и Рим» («Вестник древней истории», № 3, 1953) с надписью: «Всегда 
дорогому | Артемию Григорьевичу | от искренне уважающего его автора | 
19/ Х 53 г.» [автограф П. О. Карышковского] (ил. 13).

В сентябре 1952 г. А. Г. Готалов-Готлиб вышел на пенсию, но продолжал 
читать специальные курсы, руководить аспирантами и сотрудничать с Научной 
библиотекой Одесского государственного университета: был членом совета 
библиотеки и её постоянным читателем [1, с. 35]. А. Г. Готалов-Готлиб не пере-
ставал интересоваться книгой, постоянно пополняя свою личную коллекцию 
новыми изданиями. Самая поздняя по году издания книга в библиотеке извест-
ного педагога датируется 1958 г. Она была приобретена учёным за два года до 
смерти в 92-летнем возрасте. 

Большая часть времени педагогической деятельности А. Г. Готалова-Готли-
ба проходила в Одессе. Он работал в одесских школах, принял участие в орга-
низации «Детского городка имени Коминтерна», преподавал в университете в 
разные периоды его становления: Новороссийский университет, Институт на-
родного образования, Одесский государственный университет. Артемий Гри-
горьевич сотрудничал со многими одесскими педагогами (М. И. Гордиевским, 
К. П. Добролюбским, Е. А. Загоровским, С. Г. Лозинским, В. И. Пальчинским, 
В. И. Селиновым, М. С. Синицыным, Ф. И. Успенским, С. А. Хахамом) и пре-
подавал у будущих известных историков, среди которых А. А. Виноградова, 
П. О. Карышковский, Б. Т. Рубцов и др. Коллеги и ученики А. Г. Готалова-Гот-
либа часто дарили ему книги и публикации своих исследований, о чём свиде-
тельствуют дарственные надписи на библиотечных экземплярах изданий. Со-
став и тематику библиотеки учёного определили его педагогическая и научная 
деятельность. Коллекция А. Г. Готалова-Готлиба содержит ценные издания по 
истории народного образования, педагогике и педологии, которые остаются 
актуальными и интересными для исследователей. 
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Сноски
1.  1919-1920 гг. характеризовались массовыми движениями детей на юг, пострадавших от гражданской 

вой ны. В июле 1920 г. по вопросу открытия детского городка в Одессе в помещениях бывшего кадет-
ского корпуса между четвёртой и пятой станциями на Среднефонтанской дороге создаётся соответству-
ющая инструкторская коллегия (бюро). Ей было поручено выработать план организации городка, а воз-
главить это дело предложили известному педагогу, специалисту по проблемам зарубежной педагогики 
А. Г. Готалову-Готлибу [20, с. 224-227]. Это уже был человек с богатым жизненным, педагогическим и 
научным опытом. Всюду он стремился утвердить передовые методы образования и воспитания детей.

2.  В 1941 г. В. И. Пальчинский, сотрудник кафедры общей гигиены, выбыл на фронт в качестве рядового 
стрелка. В 1945 г. он погиб и был похоронен на поле боя [7].

3.  Вернувшись к работе, А. Г. Готалов-Готлиб исполнял обязанности декана исторического факульте-
та Одесского государственного университета (1944-1946), одновременно заведовал двумя кафедрами: 
истории древнего мира и археологии и педагогики, а с 1946 г. – только кафедрой педагогики [4, с. 36-37].
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ADDICTIVE CHARACTERISTICS IN THE BOOK FUND OF 
A. G. GOTALOV-GOTLIB (ON THE MATERIAL OF ODESSA 
EDITIONS)

Summary
The article is devoted to the study of donative inscriptions in the A. G. Gotalov-
Gotlib nominal fund of the Scientific Library of Odessa I. I. Mechnikov National 
University. Special attention is given to Odessa acquaintances and colleagues of the 
famous teacher and historian.
Most of the time of the pedagogical activity of A. G. Gotalov-Gotlib was held 
in Odessa. He worked in Odessa schools, took part in the organization of the 
«Children’s Town named after the Comintern», taught at the University in different 
periods of his formation: the University of Novorossiysk, Institute of Public 
Education, Odessa State University. Artemiy Grigorievich collaborated with many 
of the Odessa teachers (M. I. Gordievskiy, K. P. Dobrolyubskiy, E. A. Zagorovskiy, 
S. G. Lozinskiy, V. I. Palchinskiy, V. I. Selinov, M. S. Sinitsyn, F. I. Uspenskiy, 
and S. A. Khakham) and taught in the future known historians, among them 
A. A. Vinogradova, P. O. Karyshkovskiy, B. T. Rubtsov and others. Colleagues and 
students of A. G. Gotalov-Gotlib often gave him books and publications of their 
research, as evidenced by donative inscriptions in the library copies of publications. 
The composition and topics of the library scientist was determined his pedagogical 
and scientific activities. 
The collection of A. G. Gotalov-Gotlib contains valuable publications on the history 
of public education, pedagogy, which remain relevant and interesting for researchers.

Key words: A. G. Gotalov-Gotlib, Scientific Library, the University of Novorossiysk, 
Institute of Public Education, Odessa State University, Historical Faculty, Pedagogy, 
History, Archeology.
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ОСОБОВІ АРХІВНІ ФОНДИ В НАУКОВІЙ БІБ ЛІО ТЕЦІ  
ОДЕСЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕТУ 
ІМЕНІ  І.  І.  МЕЧНИКОВА

У статті висвітлено історію надходження особистих архівів до фондів 
Наукової біб ліо теки Одеського національного університету імені I. I. Меч-
никова. Проаналізовано склад і зміст особових архівних фондів, визначено 
інформаційну наповненість, надано характеристику структурних категорій 
документів; огляд архівних фондів здійснено за хронологією їх опрацювання.

Ключові слова: особовий архівний фонд, документальний комплекс, науко-
вий архів, А. Г. Готалов-Готліб, М. М. Ланге, Ф. Є. Петрунь, С. В. Фельдман, 
О. Ю. Ноткіна.

Наукова біб ліо тека за свою двохсотрічну історію зібрала у своїх сховищах 
чисельні книжкові скарби, серед яких стародруки та рідкісні видання, іменні 
книжкові колекції, унікальні рукописні та документальні комплекси. В останні 
десятиліття розпочато роботу з впорядкування колекцій документів приватних 
осіб, що виявили бажання передати творчі, наукові, особисті та інші документи 
на постійне зберігання до університетської біб ліо теки. Разом з тим головною 
метою цієї роботи стало створення архівного документального комплексу, що 
відображатиме історію університету та української науки в цілому. 

Особові архівні фонди університетської біб ліо теки містять наукові та 
творчі матеріали, біографічні відомості, документи службової та громад-
ської діяльності, листування викладачів і співробітників різних, переважно 
гуманітарних, галузей. Вивчення архівних фондів потребує значних зусиль 
працівників нау кової біб ліо теки, а значить і вирішення даної проблематики 
вимагає найсерйоз нішої науково-методичної розробки. Метою даної публіка-
ції є розкриття та популяризація архівного фонду в складі біб ліо теки. У стат-
ті репрезентовано загальні відомості про особові архівні фонди викладачів і 
співробітників університету, які, безсумнівно, представляють джерелознавчу 
цінність для нау ковців.

Наукова біб ліо тека протягом тривалого часу проводила планомірну роботу 
з розбирання, систематизації й опису документів особового походження. Бага-
тим практичним досвідом у цьому напрямку володіють співробітники відділу 

© Т. М. Шершун, 2017
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рідкісних книг та рукописів. У відділі зберігаються цінні особові архівні фон-
ди професорів і співробітників Новоросійського (пізніше – Одеського) універ-
ситету М. М. Ланге, Ф. Є. Петруня, А. Г. Готалова-Готліба, В. С. Фельдмана та 
О. Ю. Ноткіної1. Співробітниками відділу рідкісних книг старшого покоління 
була зроблена велика підготовча робота для створення в університетській біб-
ліо теці архівного фонду. Так, Є. В. Савельєва провела первісне розбирання ар-
хівних документів особового походження М. М. Ланге, А. Г. Готалова-Готліба 
[15, с. 184]. Розглянемо кожен з фондів за приблизною хронологією їх опрацю-
вання у біб ліо течному сховищі.

Першим опрацьованим архівним фондом, що зберігається у фондах Нау-
кової біб ліо теки є документальній комплекс Миколи Миколайовича Ланге 
(1858-1921), відомого психолога та філософа, основоположника вітчизняної 
експериментальної психології. Матеріали цього фонду цінне джерело вивчен-
ня його спадщини. 

М. М. Ланге – випускник історико-філологічного факультету Петербурзь-
кого університету. Під час наукового відрядження до Німеччини стажувався 
у лейпцігській психологічній лабораторії професора В. Вундта, засновника 
експериментальної психології. З 1888 р. М. М. Ланге посів місце доцента на 
кафедрі філософії Новоросійського університету. В Одесі він жив і працював 
майже 33 роки, захистив тут докторську дисертацію, створив одну з перших 
у Російській імперії експериментальну психологічну лабораторію [5, с. 190].

Відомо, що особистий архівний фонд професора Новоросійського універси-
тету М. М. Ланге був придбаний Одеським державним університетом та надій-
шов до фондів університетської біб ліо теки у 1965 р. Архів був частково розіб-
раний та систематизований старшим біб ліо текарем А. Л. Драголі (1925– 1993) у 
60-ті рр. ХХ ст., але його каталогізацію не закінчено [2, картон 49, од. зб. 478]2. 
Пізніше матеріали архіву М. Ланге залучалися для написання дисертацій 
В. Л. Какабадзе (Из истории исследования внимания (Н. Н. Ланге). – Тбилиси, 
1959), Л. Н. Акімової (Становлення і розвиток вітчизняної експериментальної 
психології (На матеріалі Південноукраїнського регіону). – Одеса, 2002) та ін. 
[16, с. 37]. Активна робота з архівними матеріалами була відновлена на початку 
2000-х рр., частина документів архіву експонувалася на виставці «М. М. Лан-
ге. Вчений і педагог: за матеріалами особистого архіву вченого в Науковій біб-
ліо теці ОНУ» (27 квітня – 11 травня 2009 р.). Виставка викликала живий інте-
рес наукового співтовариства, студентів-психологів, аспірантів одеських вузів 
і стала поштовхом для підготовки книжкового видання, у якому вперше були 
опубліковані деякі праці вченого [16, с. 34].

У 2008-2009 рр. співробітниками відділу рідкісних книг і рукописів Науко-
вої біб ліо теки О. В. Полевщиковою, М. В. Алєксєєнко, О. Л. Ляшенко, Л. Х. Ха-
ліловою, І. В. Пігулевською та Є. В. Бережок була проведена рекаталогізація 

1 Автор висловлює вдячність колегам О. В. Полевщиковій, М. В. Алєксєєнко за сприяння у зібранні 
інформації при підготовці публікації.

2 Надалі вказуватиметься тільки номер одиниці зберігання фонду.
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архіву. У результаті науково-технічного опрацювання було сформовано опис 
фонду «М. М. Ланге (1858-1921)», який містить 497 справи, 1 617 документів 
на 12 579 аркушах, документи охоплюють період за 1896-1965 рр. Матеріали 
архіву М. М. Ланге стали основою монографії, присвяченої науковій спадщині 
вченого (підготовлена спільно з кафедрою психології ОНУ). Частина публіцис-
тичного доробку М. М. Ланге була вперше опублікована у цій книзі. Моногра-
фія вийшла в започаткованій у 2010 р. серії університетських видань «Розвиток 
науки в Одеському (Новоросійському) університеті» [19, с. 909].

Архівний фонд М. М. Ланге складається з рукописних документів (в основ-
ному автографи М. Ланге), машинописних та опублікованих матеріалів, га-
зетних вирізок, фотографій. Архів умовно можна розділити на 3 частини: до-
кументи біографічного характеру; творчий доробок М. М. Ланге; рукописні 
та друковані матеріали інших авторів. Слід відзначити, що частиною архіву 
М. М. Ланге стали документи сина М. М. Ланге-молодшого (11 одиниць збері-
гання, 22 документа) та матеріали, що утворилися в процесі первинного роз-
бирання архіву, зробленого старшим біб ліо текарем А. Л. Драголі (20 одиниць 
зберігання, 32 документа). Необхідно віддати належне вищезгаданому біб ліо-
текарю, який провів ґрунтовну роботу з розбору та каталогізації архіву, яка 
стала основою подальшого опису архівного фонду М. М. Ланге [16, с. 37]. 

Найвагомішою частиною архівного фонду є особисті документи, науко-
во-дослідні матеріали, тексти лекцій, службові та побутові записи, особисте і 
службове листування М. М. Ланге. Серед його рукописів – конспекти лекцій, 
перші варіанти його докторської дисертації, рукописи наукових робіт, матеріа-
ли, пов’язані з роботою на посаді директора Одеських вищих жіночих курсів, 
особисте та ділове листування. Дуже цінними у архіві є гранки вилученої час-
тини його магістерської дисертації під назвою «Французская этика» [2, од. зб. 
200, арк. 306-359] та «Утилитаризм» [2, од. зб. 198, арк. 282-297]. 

Важливу частину архіву складають неопубліковані науково-публіцистичні 
праці М. М. Ланге. Серед рукописних документів архіву вони становлять біль-
шість, цінними вважаються роботи присвячені психології: «Курс психологии, 
составленный слушательницами исторического отделения Одесских женских 
педагогических курсов за 1904-1905 акад. год. / под ред. проф. Н. Н. Ланге. – 
Одесса: Тип. Гальперик и Швейцера, 1904. – 136 с. – [Отпеч. на гектографе]» 
[2, од. зб. 34, арк. 1-142]; «Принцип современной психологии», рукопис тек-
сту промови виголошеної на 25-річний ювілей Товариства природознавців у 
1895  р. [2, од. зб. 42, арк. 175-212]; «Непонятный русский психолог», критич-
ні зауваження про книгу М. Троїцького «Наука про дух» (Москва, 1882) [2, 
од. зб. 39, арк. 89-127]; «Раздвоение личности» (2 лекції) [2, од. зб. 43, 44, арк. 
213-340]. Більшість цих праць були підготовлені до друку співробітниками від-
ділу рідких книг та рукописів і вперше опубліковані з архіву вченого у колек-
тивній монографії [16].

Менш відома педагогічна діяльність М. Ланге, його педагогічні погляди 
становили помітний внесок в історію розвитку вітчизняної педагогічної думки 
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[11, с. 155]. Великий інтерес викликає його курс лекцій «Основи дидактики», 
надрукований на гектографі, представляє собою одну з перших праць теоре-
тичних основ педагогіки [2, од. зб. 452, арк. 10-81]. В архівному фонді М. Лан-
ге зберігається велика кількість варіантів навчальних програм до педагогічних 
курсів, різноманітних заміток, текстів з окремих питань загальної педагогіки, 
історії педагогіки, дидактики, публіцистичних матеріалів із питань органі-
зації народної освіти [2, од. зб. 110, 119, 126, 307, 312]. Теоретичний спадок 
М. М. Ланге у галузі педагогіки залишився майже неопублікованим [11, с. 156].

У 1911 р. М. М. Ланге був запрошений до редагування відділу філософії в 
енциклопедичному словнику «Гранат», де вмістив ряд своїх статей, у його ар-
хіві залишилися низка рукописних нотаток та чорнові варіанти публікацій [5, 
с. 191; 2, од. зб. 4, 19, 141, 142, 145].

Науковий архів М. М. Ланге, як внутрішня дослідницька лабораторія, ха-
рактеризує його як науковця, який не лише теоретично розумів і усвідомлював 
значення розвитку освіти та науки, а й успішно це реалізував на практиці. Ар-
хівний фонд М. Ланге має велику наукову цінність, досить повно висвітлюючи 
багатогранну діяльність і творчий шлях виданого вченого, а також установ і 
організацій у яких він працював.

Наступний архівний фонд наукової біб ліо теки – архів відомих одеських 
біб ліографів-краєзнавців Віктора Семеновича Фельдмана (1915–2008) Оль-
ги Юдівни Ноткіної (1923-2007) був переданий до Наукової біб ліо теки ОНУ у 
2008 р. сином книгознавця. Архів складають рукописні і машинописні тексти 
доповідей, що готувалися до наукових конференцій і виступів у Одеському Бу-
динку вчених, а також підібрані за тематикою газетні та журнальні вирізки, 
ілюстративні матеріали з книгознавчих і краєзнавчих питань

В. С. Фельдман народився в Одесі. У 1935-1939 рр. навчався на історич-
ному факультеті Одеського державного педагогічного інституту. Викладав у 
16-ій спеціалізованій артилерійській школі та Борошномельному технікумі. На 
початку війни В. С. Фельдман був призваний до лав Червоної армії, проте у 
лютому 1942 р. звільнений через поранення та контузію. До серпня 1945 р. 
працював при евакогоспіталі м. Агдам (Азербайджанська РСР) на посаді на-
чальника клубу [26].

Із жовтня 1945 р. В. С. Фельдман почав працювати в біб ліо теці Одеського 
державного університету, куди запросив його директор В. І. Литовченко [10]. 
В університетській біб ліо теці він пропрацював майже 50 років у різних відді-
лах біб ліо теки: книжкових фондів, відділі наукової обробки літератури та біб-
ліо графічному відділі. У 2015 р. співробітники відділу рідкісних книг і рукопи-
сів з нагоди ювілею В. С. Фельдмана підготували віртуальні виставки [13; 26].

О. Ю. Ноткіна (1923-2007) пропрацювала бібліографом в університетській 
біб ліо теці понад півстоліття, була не тільки дружиною і другом, але й однодум-
цем В. С. Фельдмана, співавтором його багатьох робіт. Біографія О. Ю. Нот-
кіної маловідома, деякі біографічні відомості вказані у передмові до її статті 
«Аббат Николь – первый директор Ришельевского лицея» (2007) [18, с. 96].
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У травні 2008 р., згідно з заповітом В. Фельдмана, до університетської біб-
ліо теки були передані книги та рукописні матеріали з їх особистої біб ліо теки 
[23, с. 127]. Усього до біб ліо теки надійшло більше 900 одиниць зберігання. 
Багато рідкісних і цінних виданнь раніше були відсутні в фондах біб ліо теки. 
На основі цього книжкового зібрання в наукової біб ліо теці було створено окре-
мий іменний книжковий фонд В. С. Фельдмана. Література, що зберігається в 
ньому, виявилася надзвичайно затребуваною читачами університетської біб-
ліо теки, дослідник залишив цікавий науковий архів [22, с. 274]. 

Особовий архівний фонд В. Фельдмана і О. Ноткіної надійшов до НБ ОНУ 
в цілому розібраним і систематизованим самими фондоутворювачами ще за 
життя. Остаточно архів був опрацьований Є. В. Бережок, на сьогодні архівний 
фонд налічує 217 справ, які складаються з 2 658 документів на 9 835 аркушах.

Як уже зазначалося вище, основну частину архіву складають рукописні або 
машинописні матеріали, які включають тексти публікацій В. С. Фельдмана і 
О. Ю. Ноткіної, їхні доповіді та виступи на наукових конференціях, на засідан-
нях секції «Одессика» в Будинку вчених, складені ними бібліографічні списки. 
За даними краєзнавця С. З. Лущика, В. С. Фельдман виступав із доповідями 
та повідомленнями в Будинку вчених 233 рази, О. Ю. Ноткіна – 96 [12, с. 275, 
286]. Дуже часто ці виступи були першим словом, сказаним із приводу того чи 
іншого факту або явища, що має відношення до історії книги і книжкових зіб-
рань одеських бібліофілів [4, од. зб. 96, 105].

Більшість документів архіву складають підібрані за тематикою газетні і 
журнальні вирізки, головним чином з одеських газет, також із зарубіжних ро-
сійськомовних газет і та ін. [4, од. зб. 24, 27, 69]. Це цілком зрозуміло, адже саме 
газети відгукуються першими на події, що відбуваються, як вельми значні, так 
і, на перший погляд, незначні, саме на сторінках газет можна встановити дати, 
послідовність багатьох подій, подробиці того чи іншого факту [22, с. 274].

Тематика архівного матеріалу різнопланова, проте в основному пов’язана 
з історією Одеси та регіону. Перш-за все – історія Одеси з найдавніших часів. 
Наприклад, на тему «Храми Одеси» зібраний матеріал, що стосується всіх хра-
мів міста – православних, католицьких, лютеранських, синагог [4, од. зб. 23, 
164-169]. Особливе місце в архіві займають біографічні матеріали, у яких пред-
ставлені відомості про громадських діячів; видатних людей Одеси [4, од. зб. 
30-36, 39]; письменників і поетів, наприклад, про А. Ахматову [4, од. зб. 150], 
І. Буніна [4, од. зб. 151], І. Бабеля [4, од. зб. 11]; артистів, музикантів і, учених, 
так наприклад, про історика С. Я. Борового [4, од. зб. 14].

Широко представлена архітектурнознавча тематика, яка особливо приваб-
лювала фондоутворювачів. Деяким пам’яткам архітектури та містобудування 
присвячені цілі папки вирізок і відбитків [4, од. зб. 4-7, 15, 54].

Привертають увагу чисельні матеріали пов’язані з темою історії книги в 
Одесі [4, од. зб. 65, 67], історії університетської біб ліо теки [4, од. зб. 77-81, 84], 
книготоргівлі тощо. Особливе місце у дослідженнях краєзнавців займала проб-
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лема «ролі книги у формуванні феномена Одеси» [4, од. зб. 66, 68, 111]. У ці-
лому, тему «книжності» В. С. Фельдман розумів як історію книговидавництва, 
книготоргівлі, бібліофільства, біб ліо тек, періодичної преси, тобто всього, що 
стосується книг, ця проблематика займає третину архівної спадщини краєзнав-
ців [4, од. зб. 56, 65-70, 111].

Цінний ілюстративний матеріал представлений у справах з історії універси-
тетської біб ліо теки [4 од. зб. 84), рідкісні фотографії співробітників біб ліо теки 
[4, од. зб. 3], що дозволяє вивчати історію біб ліо теки та відчути атмосферу 
минулих часів. Значну частину архіву посідають особисті документи – це сві-
доцтва про народження, одруження, дипломи про освіту самих фондоутворю-
вачів і членів їхніх сімей [4 од. зв. 195, 212].

Аналіз документів архіву В. С. Фельдмана – О. Ю. Ноткіної дає нам уявлен-
ня про них, не лише як про універсальних краєзнавців, але й про непересічних 
особистостей і завзятих колекціонерів-бібліофілів. Слід відзначити, особовий 
архівний фонд В. С. Фельдмана – О. Ю. Ноткіної, перш за все, слугував їм ро-
бочою довідково-інформаційної базою даних, затребуваною у складній діяль-
ності бібліографів. Сьогодні цей архів є цінною краєзнавчою, бібліографічною 
та бібліофільською джерельною базою для науковців, яка потребує подальшо-
го вивчення .

Ще одним з опрацьованих особових архівних фондів наукової біб ліо теки 
є великий за обсягом, змістовний та інформативний – архів Федора Євстафі-
йовича (Остаповича) Петруня (1894-1963) – відомого українського вченого, 
історика, географа, краєзнавця та бібліографа, різнобічної та цікавої людини.

Ф. Є. Петрунь – випускник історико-філологічного факультету Новоросій-
ського університету. У 1917-1918 рр. працював інструктором сільсько-госпо-
дарського перепису та завідувачем статистичним відділом земських управ у 
Кам’янець-Подільському й Ольгополі. У 1919-1931 рр. працював у Головній 
біб ліо теці Вищої школи м. Одеси. У 1920 р. організував бібліографічний кабі-
нет, кабінет довідкових видань, кабінет українознавства, протягом весни і літа 
1921 р. керував біб ліо течними курсами при Головній біб ліо теці. У 1922 р. зі-
брав картографічний матеріал для кабінету картографії, який створив при біб-
ліо теці [21, с. 135]. 

Упродовж усього свого життя Ф. Є. Петрунь збирав книги, присвячені іс-
торії, географії, геології, біології, медицині, військовій справі, економіці, пси-
хології, етнографії, філології і т. п. Незважаючи на важкі, а згодом трагічні, 
перипетії свого життя, він активно поповнював свою біб ліо теку книгами [6]. 
Не зупинив Ф. Є. Петруня і той факт, що частину його біб ліо теки, наукового 
архіву та картографічного зібрання в роки окупації вивезли з Одеси представ-
ники румунської адміністрації [3, од. зб. 10]. І з новими силами дослідник на-
магався знайти зниклу частину свого зібрання та продовжував поповнювати 
свою біб ліо теку [25, с. 19]. 

Протягом 1952-1962 рр. Ф. Є. Петрунь передавав книги та карти зі свого 
особистого зібрання до біб ліо теки Одеського державного університету, части-
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на з них зараз зберігається в якості іменного книжкового фонду Ф. Є. Петруня, 
у якому представлені видання XVIII – середини XX ст. [14, с. 138]. Особис-
тий архів Ф. Є. Петруня передавався до університетської біб ліо теки впродовж 
1962 р. самим фондоутворювачем [6]. Архів є найбільшим комплексом доку-
ментів про Ф. Є. Петруня, що віддзеркалює канву його життя, науковий й твор-
чий шлях. 

До складу архіву ввійшли особисті документи Ф. Є. Петруня та членів 
його родини, матеріали стосовно наукової роботи дослідника (виписки, чер-
нетки, варіанти наукових робіт, у тому числі кандидатської та докторської 
дисер тацій, різноманітні карти Півдня України та Росії тощо). Слід відзначи-
ти, що Ф. Є. Петрунь кандидатську дисертацію «Пути и подступы к Днестру. 
Очерки по истории русской географии второй половины ХVIII века (в связи с 
военными операциями русских войск, дипломатическими сношениями и коло-
низационной деятельностью русского правительства)» захистив під час ева-
куа ції Одеського університету у Байрам-Алі у липні 1944 р. [7, с. 14], дисерта-
ція зберігається у фондах університетської біб ліо теки. Співробітники відділу 
рідкісних книг і рукописів під керівництвом М. В. Алєксєєнко та Є. В. Бережок 
протягом декілька років (2010-2013) розбирали, систематизували й описували 
особовий архівний фонд вченого. Зважаючи на чисельність документів, їхню 
багатогранність і різноплановість, упорядники систематизували їх за такими 
основними групами: 

• біографічні документи;
• творчі матеріали; 
• матеріали службової, педагогічної, наукової та громадської діяльності;
• господарсько-майнові та побутові документи;
• листування фондоутворювача та до нього; 
• картографічні матеріали.
Відповідно до цього були сформовані 545 справ і створено реєстр. Фонд 

складається з 2 545 документів вміщених на 31 317 аркушах.
Біографічні документи представлені оригіналами метричного свідоцтва про 

народження, одруження [3, од. зб. 1]. Інтерес викликає рукописна автобіогра-
фія, яка написана олівцем, місцями чорнилами, у 6 зошитах. Текст згасаючий, 
тому виникає нагальна потреба консервування або публікації автобіографічної 
спадщини дослідника [3, од. зб. 17-22].

Найчисельнішими є матеріали творчої роботи вченого, які розміщені в по-
над 400 одиницях зберігання. Особливий інтерес викликають праці, присвяче-
ні питанням вивчення геоморфологічної будови та районування окремих регіо-
нів України [4, од. зб. 26-28, 35-38, 353]. Тривалі спостереження вченого були 
покладені в основу багатьох робіт. 

Ф. Є. Петрунь брав активну участь у житті наукової громади міста, був від-
повідальним секретарем Одеської філії Всеукраїнської наукової асоціації схо-
дознавства, членом соціально-історичної секції Одеської комісії краєзнавства. 
Викладав у декількох вузах Одеси [24]. 
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У 1932-1933 рр. Ф. Є. Петрунь працював науковим співробітником Україн-
ського науково-дослідного інституту гідротехніки і меліорації та викладачем 
Одеського інженерно-меліоративного інституту. Матеріали архіву віддзерка-
люють його діяльність у багатьох товариствах, науково-педагогічних установах 
[3, од. зб. 5, 6], Географічному товаристві СРСР (1946-1955 рр.) [3, од. зб. 13], 
Інституті сходознавства [3, од. зб. 15], Українському відділені Радянського наці-
онального об’єднання істориків природознавства та техніки [3, од. зб. 16] тощо.

Федір Євстафійович був досвідченим бібліографом, частину своїх праць 
присвятив вивченню історіографії географічної науки. Будучи співробітником 
Центральної наукової біб ліо теки (тепер Наукова біб ліо тека Одеського націо-
нального університету імені І. І. Мечникова), досліджував її фонди [3, од. зб. 
223, 364], доклав багато зусиль для створення української бібліографії у цей 
період [3, од. зб. 380-400, 422, 424-427, 440-449]. Архівні матеріали демонстру-
ють його участь в Раді Наукової біб ліо теки Одеського державного університе-
ту у 1959-1962 рр. [3, од. зб. 14].

Значна частина творчого доробку Ф. Є. Петруня присвячена питанням іс-
торичної географії. Його праці мають велику цінність завдяки фактичному 
матеріалу, який вони містять, і багатим бібліографічним джерелам. Матеріали 
архівного фонду яскраво демонструють творчий доробок ученого, так, знахо-
димо чорнові варіанти публікацій, різні робочі виписки, тематичні бібліогра-
фічні списки тощо [3, од. зб. 181, 186, 195, 202, 233, 260, 433-435].

Значною частиною архіву є листування вченого (офіційне та приватне). Це 
насамперед, листи Ф. Є. Петруня до наукових установ, товариств, редакцій. 
Листи, адресовані вченому, містять пропозиції про співробітництво, прохан-
ня надати консультації, прочитати лекції та доповіді, привітання та телеграми 
[3,  од. зб. 503-507].

Особливу увагу слід звернути на картографічні матеріали архіву: фраг-
менти карт «Regni Poloniae …, 1770» (фотокопії) [3, од. зб. 509, 510], «Карта 
Причорномор’я, півострову Крим початку 18 ст.» [3, од. зб. 514], фрагмент то-
пографічної карти німецькою мовою [3, од. зб. 520], картографічні досліджен-
ня різної тематики [3, од. зб. 494] тощо.

Архівна спадщина Ф. Є. Петруня, що зберігається в Науковій біб ліо теці, 
дає змогу проаналізувати внесок вченого в розвиток науки, а також визначити 
вплив його наукових досліджень на науку сьогодення. Усі документи фонду 
є унікальним джерелом не лише для вивчення його життя та діяльності, але 
й для проведення реконструкції тогочасного історичного періоду, вивчення 
основ них тенденцій та закономірностей розвитку вітчизняної науки. Внесок 
вченого в різні галузі науки, і біб ліо текознавства зокрема, важко переоцінити, 
він потребує ретельного вивчення з позицій сьогодення. Особовий архівний 
фонд Ф. Є. Петруня є неоціненним джерелом для подальших наукових розві-
док і досліджень у галузі книгознавства, біб ліо течної справи та інших гумані-
тарних і природничих наук.
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Створення наступного особового архіву почалося після смерті його влас-
ника – Артемія Григоровича Готалова-Готліба (1866-1960; справжнє ім’я – 
Арон Гіршевич Готалов) – педагога, історика, доктора педагогічних наук, од-
ного з організаторів Одеського інституту народної освіти (ОІНО), професора 
Одеського державного університету (ОДУ).

А. Г. Готалов-Готліб навчався на історико-філологічному факультеті Імпе-
раторського Новоросійського університету, де прослухав курси історичного та 
філологічного відділень, а також відвідував лекції на фізико-математичному 
факультеті. Після закінчення університету у 1892 р. викладав у багатьох містах 
Російської імперії: Одесі, Пскові, Санкт-Петербурзі, Ялті, Кишиневі, Пскові, 
Черкасах і знову в Одесі [8, с. 34].

В останні роки життя А. Г. Готалов-Готліб співпрацював із Науковою біб-
ліо текою Одеського державного університету: був членом ради біб ліо теки й 
постійним читачем. Працюючи у Науковій біб ліо теці, склав бібліографічні до-
відники з педагогіки, що залишилися неопублікованими, тепер зберігаються у 
його особовому архівному фонді [8, с. 37]. 

Ще за життя професор А. Г. Готалов-Готліб планував передати особисту 
книжкову колекцію університетській біб ліо теці, до неї входив документальний 
комплекс, який пізніше в процесі розбору та систематизації зібрання був виді-
лений в особовий архівний фонд. У архіві зберігаються документи науково-до-
слідної діяльності педагога й історика. 

У 1980-х рр. біб ліо текар Є. В. Савельєва здійснила попереднє розбирання 
матеріалів архівного фонду А. Г. Готалова-Готліба. У 2014-2015 рр. було про-
ведено планову роботу з систематизації та опису архіву А. Г. Готалова-Готліба 
співробітниками відділу рідкісних книг і рукописів Є. В. Бережок і О. О. Сту-
пак. Сьогодні до опису архівного фонду внесено 221 справу, який складається 
з 1 288 документів розміщених на 23 857 аркушах.

Відомо, що з-під пера А. Г. Готалова-Готліба вийшло понад 200 праць – мо-
нографій, статей, заміток, рецензій, популярних брошур, значна частина яких 
пов’язана з історією педагогічних та суспільних ідей. Архів містить підготовчі 
матеріали та нотатки, чорнові та чистові рукописи практично всіх опубліко-
ваних праць вченого. Слід відзначити, що серед документального комплексу 
фонду А. Г. Готалова-Готліба відсутні матеріали особистого характеру, тому 
припускаємо, що до університетської біб ліо теки архів А. Г. Готалова-Готліба 
надійшов не повністю, а лише його наукова частина.

Безсумнівно, інтерес викликає добірка бібліографічних матеріалів з історії 
Рішельєвського ліцею та Новоросійського університету: «Щорічні акти» за 
1845-1847 рр. [1, од. зб. 78], «Урочисті акти» за 1857-1864 рр. [1, од. зб. 79], 
різни виписки з історії закладу [1, од. зб. 8, 27, 61, 81, 86, 120, 135, 221], списки 
викладачів та співробітників [1, од. зб. 83].

Цінна добірка матеріалів з історії університету та історичної науки в Одесі 
й авторська спроба періодизації розвитку історичної науки по її персоналіям 
[1, од. зб. 111, 121].
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А. Г. Готалов-Готліб ґрунтовно вивчав історію Одеси, брав участь у підго-
товці ювілейного видання колективної праці «Очерк истории города-героя» 
(Боровой С. Я., Вольський С. А., Глядковська Г. І., Готалов-Готліб А. Г., Доб-
ролюбський К. П., Сосновський І. А.) [7, с. 37]. Він був автором кількох роз-
ділів: «Предыстория Одессы», «Образование города и его развитие в первые 
десятилетия» та «Одесса в 30-50-х годах XIX ст.», про що свідчать численні 
матеріали архіву [1, од. зб. 111-114, 117-118, 124].

Матеріали архіву яскраво демонструють дослідницький інтерес А. Готалов-
Готліб до історії педагогіки: це матеріали з історії розвитку шкільної та вищої 
вітчизняної освіти [1, од. зб. 110, 123, 125].

Не менше за вітчизняну освіту та педагогіку Артемія Григоровича цікави-
ли питання розвитку світової освіти, так в його особовому архівному фонді 
містяться рукописи та відбитки його статей, різні нотатки з історії європей-
ської вищої освіти [1, од. зб. 132-134, 136, 141), розвитку шкільної та середньої 
освіти західноєвропейських країн [1, од. зб. 126, 140, 142-143, 184, 201, 208] і 
Сполучених Штатів Америки [1, од. зб. 131, 212, 218], бібліографії з педагогіки 
[1, од. зб. 212, 218].

А. Готалов-Готліб – людина широких наукових інтересів, тому не менш ві-
домий його творчий доробок з історії стародавнього світу, Візантії та Серед-
ньовіччя, які складають значну частину наукового архіву вченого: матеріали до 
лекцій [1, од. зб. 147, 148, 151, 167, 169], тексти лекцій [1, од. зб. 149, 150, 153, 
159] тощо. 

Матеріали особового архівного фонду А. Г. Готалова-Готліба – джерело ви-
вчення наукової спадщини вченого й педагогічної думки ХІХ – першої полови-
ни ХХ ст. у цілому, її зв’язків із російською та світовою педагогікою, багатьма 
її видатними представниками. Архівний фонд А. Г. Готалова-Готліба вивчений 
лише частково, вибірково, а науковцями він ще системно не досліджений. 

Зазначимо, що широке коло документів, які відносяться до особового архів-
ного фонду Наукової біб ліо теки Одеського національного університету імені 
І. І. Мечникова, дає можливість дослідникам знайти цінний матеріал про життя 
і діяльність відомих університетських викладачів і співробітників, які відігра-
вали значну роль у становленні науки в університеті. Архівний фонд універси-
тетської біб ліо теки потребує подальшого вивчення та має спонукати науковців 
до нових розвідок.
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Статья посвящена изучению личных архивных фондов Научной библиотеки 
Одесского национального университета имени И. И. Мечникова. Раскрыта 
история поступления архивных фондов в университетскую библиотеку. Про-
анализирован состав и содержание этих фондов, представлена информацион-
ная и структурная характеристика различных категорий документов, обзор ар-
хивных фондов произведен по хронологии их обработки. 

Ключевые слова: личные архивные фонды, документальный комплекс, науч-
ный архив, А. Г. Готалов-Готлиб, Н. Н. Ланге, Ф. Е. Петрунь, С. В. Фельдман, 
О. Ю. Ноткина.
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PERSONAL ARCHIVES IN THE SCIENTIFIC LIBRARY OF THE 
ODESSA I. I. MECHNIKOV NATIONAL UNIVERSITY 

Summary
The article is devoted to the study of personal archives of the Scientific Library of 
the Odessa I. I. Mechnikov National University. During its 200-year history, the 
Scientific Library has collected numerous book treasures in its repositories, including 
old and rare editions, personal book collections as well as documentary complexes, 
which reflects the history of the University and of Ukrainian science in a whole. In 
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recent decades, special attention has been paid to collections personal of documents 
who given by their owners to the University library in order to systematize the 
archival mentioned documentary complex. 
Personal archives of the University library contain a variety of documents including 
drafts, biographical information, and papers of official and public activities, 
correspondence of teaching staff and employees of various branches. The purpose of 
this publication is to display and popularize the archive collections of the Scientific 
Library. The article presents general information about the personal archives of 
teaching University staff that can be regarded as a valuable source for researchers. 

Key words: archival collections, personal archives, documentary complex, 
documents of personal origin, A. G. Gotalov-Gottlieb, N. N. Lange, F. E. Petrun, V. 
S. Feldman, O. Yu. Notkina.
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НЕБЕЗПЕКА ПОШИРЕННЯ ПСЕВДОНАУКОВИХ ВИДАНЬ 
ДЛЯ РОЗВИТКУ НАУКИ В УКРАЇНІ

У статті розглянуто причини виникнення сучасного негативного феноме-
ну електронних псевдонаукових видань. На основі аналізу публікаційної 
активності українських науковців у журналах, що було виключено з бази даних 
Scopus, зроблено висновки щодо поширення серед них практики представлен-
ня результатів досліджень у сумнівних виданнях. Зроблено огляд сумнівних 
журналів та видавництв, що представлені в інформаційному просторі України 
та надано практичні рекомендації вітчизняним науковцям, бібліотекарям та 
управлінцям щодо виявлення та ідентифікації квазінаукових видань.

Ключові слова: академічне видавництво; наукові журнали; рецензування; 
хижацькі журнали; Відкритий доступ; Україна; Scopus.

Приріст наукового знання та розвиток технологій можливий лише в умовах, 
коли учасникам процесу наукової комунікації гарантована можливість швид-
кого обміну достовірною інформацією. Від моменту своєї появи у XVII ст. і 
до наших днів, саме науковий журнал залишається найвпливовішим та найна-
дійнішим каналом поширення наукових знань [1]. Подібному успіху наукового 
журналу сприяло, зокрема, запровадження практики рецензування рукописів 
науковців – перевірка незалежними експертами робіт перед їх публікацією. Це, 
з одного боку, дозволило авторам покращувати свої роботи, а з іншого боку, 
редактори змогли відбирати для публікації та пропонувати читачам лише вар-
тісні дослідження і, тим самим, оберігати їх від витрати часу на ознайомлення 
з неважливими чи взагалі хибними результатами [2].

Поява електронного видавництва значно зменшила собівартість створення, 
підтримки та розповсюдження наукових видань. Це дало потужний імпульс 
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глобальному суспільному руху Відкритого доступу, що об’єднує мільйони ак-
тивістів, які сповідують ідею відкритості в науці та виступають за зміну тради-
ційної комерційної моделі наукової комунікації шляхом надання необмеженого 
і постійного доступу до наукових документів через мережу Інтернет [3]. На 
жаль, окрім очевидних переваг для розвитку наукової комунікації, електронне 
видавництво також дозволило потрапити на ринок наукових видань неетичним 
видавцям та відвертим шахраям.

Кількість дослідників у світі постійно зростає, відтак, постійно зростає й 
потреба у публікації результатів наукових досліджень. Процес публікації статті 
у відомих виданнях з великою читацькою аудиторією, в яких ретельно переві-
ряють усі отримані матеріали, може бути достатньо тривалим. Натомість, до-
слідники зацікавлені, як правило, якнайшвидше опублікувати результати своїх 
досліджень, щоб засвідчити свою першість, отримати фінансування, здобути 
науковий ступінь, прискорити кар’єрне зростання тощо. Аморальні видавці на-
магаються використати дану потребу науковців, обіцяють вченим швидку пу-
блікацію, але при цьому не проводять належним чином рецензування  і часто 
публікують на сторінках журналу дуже сумнівні результати досліджень або й, 
взагалі, відверті нісенітниці. Подібні практики не лише завдають непоправної 
шкоди авторитету науковця, який необачно погодився опублікувати статтю у 
подібному паранауковому журналі, але й засмічують академічний інформацій-
ний простір та підривають довіру до науки загалом.

Основним мотивом створення та підтримки псевдонаукових видань є фінан-
сова вигода. Публікація у подібних сумнівних виданнях, як правило, платна. 
Публікація однієї статті може коштувати авторові сотні американських дола-
рів. У порівнянні з друкованими журналами, електронне видавництво фак-
тично зняло обмеження щодо кількості статей, які можуть бути опубліковані 
в журналі протягом року, відповідно, за відсутності процедури рецензування, 
псевдонаукові видання можуть швидко публікувати сотні статей у рік, що ро-
бить цей бізнес доволі прибутковим.

Псевдонаукові журнали, як правило, маскують свою діяльність, видаючи 
себе за журнали відкритого доступу, фінансова модель яких передбачає стяг-
нення плати з авторів за рецензування чи публікацію їхніх робіт для покриття 
видавничих витрат і для забезпечення постійного безкоштовного доступу усіх 
читачів до повних текстів робіт. Зрозуміло, що незалежно від обраної фінан-
сової моделі чи відкритості видання, будь-який науковий журнал зобов’язаний 
проводити прискіпливе рецензування робіт перед публікацією. Активність 
псевдонаукових видань, які маскувалися під відкриті журнали допровадила до 
того, що у багатьох членів академічної спільноти з’явилося хибне переконан-
ня, що відкритим журналам загалом притаманна відсутність надійної системи 
рецензування публікацій [4].

Серед причин, що спонукають авторів публікуватися у журналах сумнівної 
якості – бажання формального виконання вимог та планових показників на-
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укової роботи задля швидкого кар’єрного росту і отримання фінансових вина-
город, марнославство або банальна необізнаність науковця. Згідно результатів 
досліджень, у сумнівних журналах публікуються переважно недосвідчені до-
слідники з країн, що розвиваються [5]. При цьому, згідно з прогнозами, подаль-
ший приріст публікацій у таких виданнях науковців з країн, що розвиваються, 
негативно впливатиме на якість наукових досліджень у цих країнах, перешко-
джатиме поширенню передового досвіду, зіпсує професійну репутацію окре-
мих дослідників та установ, призведе до появи в системі державного управлін-
ня наукою людей, що не володітимуть потрібним досвідом та інтелектуальним 
потенціалом для вирішення складних управлінських чи наукових задач [6].

Зростання кількості журналів призвело до появи допоміжних спеціалізова-
них інструментів, які дозволяють вченим проводити оперативний моніторинг 
наукових публікацій задля виявлення нових важливих результатів досліджень. 
Такими інструментами, насамперед, стали тематичні бібліографічні покажчи-
ки, допоміжний пошуковий апарат яких, з розвитком інформаційних техно-
логій, постійно удосконалювався. Сьогодні такі покажчики існують у вигляді 
електронних баз даних, що доступні в режимі онлайн і, крім списків опубліко-
ваних документів, вони надають доступ до функціоналу для відстеження циту-
вань між різними науковими публікаціями. Найвпливовішими серед них є бази 
Science Citation Index Expanded (SCIE), Social Sciences Citation Index (SSCI) 
та Arts & Humanities Citation Index (AHCI), що доступні на платформі Web of 
Science, яка належить компанії Clarivate Analytics, та реферативна база даних 
Scopus, що належить корпорації Elsevier.

Згадані реферативні бази та інструментарій для відстеження цитувань вико-
ристовують не лише науковці для розширення читацької аудиторії власних пу-
блікацій та виявлення актуальних вагомих досліджень у своїй галузі. Кількісні 
та якісні показники наукової продуктивності вчених, разом з експертною оцін-
кою, широко застосовуються для оцінювання науково-дослідницької діяльнос-
ті та прийняття важливих управлінських рішень. У багатьох країнах наявність 
публікацій, які індексуються у цих базах, є необхідною умовою для отриман-
ня державного фінансування та кар’єрного зростання науковця. Для прикладу, 
згідно з «Порядком присвоєння вчених звань науковим і науково-педагогічним 
працівникам», затвердженого Наказом Міністерства освіти і науки України від 
14 січня 2016 р., для присвоєння вченого звання професора, доцента або стар-
шого дослідника, працівникам вищих навчальних закладів та працівникам на-
укових установ потрібно мати публікації у періодичних виданнях, які включені 
до наукометричних баз Scopus або Web of Science.

Щоб вберегтися від включення маловартісних та ненаукових журналів, 
укладачі згаданих авторитетних реферативних баз дотримуються критеріїв 
відбору наукових видань та проводять регулярний моніторинг їх якості. Так, 
Content Selection & Advisory Board (CSAB), рада експертів Scopus, яка постійно 
розглядає пропозиції щодо включення нових видань у базу, проводить процес 
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відбору наукових журналів у кілька етапів. Спершу, до розгляду допускаються 
журнали, що відповідають мінімальним вимогам, а саме: проводять рецензу-
вання робіт перед публікацією (опис процесу рецензування має бути загаль-
нодоступним на сайті видання), мають зареєстрований International Standard 
Serial Number (ISSN), дотримуються графіку виходу видання, містять приста-
тейні списки латиницею, а анотації та назви статей – англійською мовою, до-
держуються стандартів видавничої етики, запобігають корупційним проявам 
та зловживанням службовим становищем (інформація про що також міститься 
на сайті видання).

Журнали, які відповідають цим мінімальним критеріям, надходять на пере-
вірку до групи CSAB та оцінюються за наступними критеріями в п’яти кате-
горіях:

• політика журналу (переконлива редакційна політика; тип експертної 
оцінки; різноманітність у географічному розподілі редакторів; різнома-
нітність у географічному розподілі авторів);

• зміст (академічний внесок у галузь знань; чіткість анотацій; якість та 
відповідність заявленим цілям і сфері охоплення журналу; читабельність 
статей);

• репутація журналу (цитованість статей журналу в Scopus; репутація ре-
дакторів журналу);

• графік виходу (відсутність затримок або перерв у розкладі появи нових 
публікації);

• онлайн доступність (повний зміст журналу доступний онлайн; домаш-
ня сторінка журналу доступна англійською мовою; якість веб-сторінки 
журналу).

Після успішного проходження процесу перевірки та потрапляння в Scopus, 
журнал повинен продовжувати дотримуватись високих видавничих стандар-
тів та якості публікацій. Журнал може потрапити на повторне оцінювання 
CSAB, якщо виявиться, що, у порівнянні з іншими виданнями у своїй пред-
метній галузі, він має велику кількість самоцитувань, низьке значення Impact 
Per Publication (IPP), малу кількість публікацій, цитувань, переглядів анотацій 
і повних текстів. Журналу, який не відповідає жодному з вказаних критеріїв, 
дається один рік на виправлення ситуації, після чого індексування нових публі-
кацій журналу у базі може припинитись. Журналу також може бути позначена 
повторна оцінка на основі наявності публікації, яка викликає сумніви. Поді-
бні публікації спеціалісти Scopus виявляють самостійно або ж про них повідо-
мляють незалежні учасники наукового співтовариства. Критерії для повторної 
оцінки CSAB аналогічні критеріям відбору нових журналів, а по завершенні 
процесу перевірки, експерти приймають рішення щодо продовження чи при-
пинення індексування журналу в Scopus.

Попри суворі вимоги до включення видань та регулярний моніторинг їх 
якості, експерти Scopus щорічно призупиняють індексування десятків видань 
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через порушення їхніми редакціями видавничих стандартів. Причина різкого 
падіння якості наукового видання з його неминучим перетворенням на псев-
донаукове, як правило, також пов’язана з фінансовою вигодою – видавець 
перестає бути зацікавленим у поширені результатів актуальних наукових до-
сліджень, а керується винятково отриманням прибутку. І високий попит на 
публікацію статей у виданнях, що індексуються у Scopus та Web of Science, 
цьому неабияк сприяє. Подібні видавці спочатку сумлінно дотримуються ака-
демічних стандартів, однак після потрапляння в одну з наукометричних баз 
вони намагаються опублікувати якомога більше статей незалежно від їх змісту, 
щоб максимізувати свої прибутки зі сплати авторами внесків за публікацію, аж 
допоки індексацію журналу в базі не буде припинено. 

Метою даного дослідження було встановити, на скільки практика публікації 
у сумнівних виданнях є поширеною серед українських учених, шляхом аналізу 
публікаційної активності українських науковців у журналах з різних наукових 
дисциплін, які було виключено з бази даних Scopus. З одного боку, це дозво-
лить проінформувати вітчизняних науковців та бібліотекарів про сумнівні жур-
нали і видавництва, що активно провадять свою діяльність в інформаційному 
просторі України, та, водночас, повідомити вітчизняних керівників науки про 
галузі, в яких українські автори зловживають публікаціями у сумнівних ви-
даннях. 

Для проведення дослідження використано перелік виключених зі Scopus 
джерел (Scopus Discontinued Sources List) станом на 21 лютого 2017 р., що до-
ступний на офіційному веб-сайті продукту. Пошук у базі Scopus, для встанов-
лення загальної кількості публікацій українських учених у 2001-2016 рр. для 
різних наукових дисциплін, проведено 10 березня 2017 р. Враховано всі публі-
кації, що індексуються в Scopus, у яких принаймні один з авторів вказав, що 
працює в українській установі (AFFILCOUNTRY (Ukraine)).

Аналіз виключених видань показав, що українські автори публікували ре-
зультати власних досліджень у 100 з 300 виключених джерел. Загальна кіль-
кість опублікованих документів українських авторів у цих джерелах за період 
2001-2016 рр. складає 2816 публікацій, серед яких: 2629 статей, 174 матеріали 
конференцій, 7 оглядів, 4 примітки, 1 короткий огляд, 1 редакційна стаття. 

Галузевий розподіл документів українських авторів, які публікувались у ви-
ключених журналах, відповідно до схеми класифікації, що використовується у 
Scopus, показав, що найбільше публікацій у виключених журналах було опублі-
ковано в галузях економіки, економетрії та фінансів (1695), інженерної справи 
(762), матеріалознавства (523), наук про Землю та планетарних наук (519).

Для більшості наукових галузей ці публікації становлять дуже невеликий 
відсоток від загальної кількості публікацій вітчизняних вчених. Загрозлива 
ситуація щодо поширення публікацій українських авторів у виключених зі 
Scopus виданнях спостерігається лише у галузі економіки, економетрії та фі-
нансів, де подібні публікації становлять 63 %. Більшість із цих публікацій було 



168

ISSN 2304-1447. Вісник ОНУ. Серія: Бібліотекознавство, бібліографознавство, книгознавство. 2017. Т. 22, вип. 1

надруковано в українському журналі «Actual Problems of Economics». Лише в 
2016 році дане видання опублікувало 322 статті з 424 документів українських 
авторів у виданнях економічного профілю, які було виключено зі Scopus на по-
чатку 2017  року (Табл. 1).

Таблиця 1. 
Загальна кількість українських документів у Scopus,  
кількість документів у виключених зі Scopus виданнях  

та їх відсоткове співвідношення (2001-2016 рр.)

Предметна галузь
Загальна кількість 
документів у Scopus 

(2001-2016 рр.)

Кількість докумен-
тів опублікованих  

у виключених  
джерелах

Відсоток документів  
у опублікованих  

у виключених джерелах  
від загальної кількості 

документів
Economics, 
Econometrics and 
Finance 

2693 1695 63

Multidisciplinary 389 78 20

Pharmacology, 
Toxicology and 
Pharmaceutics 

1597 131 8

Earth and Planetary 
Sciences 6918 519 7,5

Business, Management 
and Accounting 735 53 7,2

Arts and Humanities 720 16 2,2

Engineering 36560 763 2,1

Materials Science 29306 523 1,8

Social Sciences 3131 37 1,2

Biochemistry, Genetics 
and Molecular Biology 9151 82 0,9

Environmental Science 4075 23 0,6

Mathematics 13285 58 0,4

Agricultural and 
Biological Sciences 4002 16 0,4

Computer Science 14118 41 0,3

Medicine 5744 14 0,2

Chemistry 16485 20 0,1

Immunology and 
Microbiology 884 1 0,1

Chemical Engineering 5527 3 0,05

Physics and Astronomy 47305 6 0,01
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Найбільше видань, в яких українські автори публікували свої роботи і 
які було виключено зі Scopus, належить видавництву«World Scientific and 
Engineering Academy and Society» (15 назв), за ним слідують видавництва«WIT 
Press» (5 назв),«Hikari Ltd.»,«Canadian Center of Science and Education», «Scien-
ce Publications»,«Medwell Journals»,«Science and Engineering Research Support 
Society» (усі по 4 назви). При цьому, найбільшу кількість статей українських 
авторів опубліковано вітчизняними видавцями, яким, навпаки, належить не-
багато видань: ВНЗ«Національна академія управління» – 1671 публікація 
(журнал«Actual Problems of Economics») та Укрметалургінформ, НТА, ТОВ – 
505 публікацій (журнал«Metallurgical and Mining Industry»).

Виключення журналу з бази даних Scopus не завжди свідчить про те, що у 
даному виданні рецензування матеріалів перед їх публікацією не проводилось 
або проводилось неналежним чином. Як вже було розглянуто раніше, припи-
нення індексування видання у Scopus може відбутися з різних причин і ви-
ключення його з бази не означає, що видання відразу переводиться у статус 
ненаукового. Для подібних суворих висновків потрібно проводити експертизу 
за участі багатьох незалежних фахівців. Разом з тим, усі згадані причини так 
чи інакше пов’язані зі зниженням наукової цінності, впливовості публікацій 
видання та суттєвими огріхами його редакційної політики.

Кожен науковець намагається обрати оптимальний канал для представлення 
власних досліджень, щоб сповістити якомога більше своїх колег-дослідників 
про нові важливі результати, які йому вдалось отримати. Хибний вибір видання 
для публікації результатів не дозволить вченому досягти поставлених завдань і 
матиме негативний вплив на його подальшу наукову кар’єру. Відповідно, авто-
ри-науковці з різних країн потребують універсальних рекомендацій щодо того, 
як не стати жертвами обману недобросовісних видавництв і як швидко роз-
пізнати журнал, що публікує неякісні наукові матеріали, без необхідності про-
ведення ретельної фахової експертизи його вмісту.

У відповідь на агресивну поведінку псевдонаукових видавництв, у сві-
ті з’явився ряд ініціатив скерованих на викриття шахрайських видань та ін-
формування наукової спільноти про небезпеки, пов’язані з їхньої діяльністю. 
Одним із найвідоміших починань були донедавна, так звані, «Списки Білла». 
Бібліотекар із Університету штату Колорадо (Денвер, США) Джеффрі Білл на 
своєму персональному сайті укладав списки «потенційних, можливих або ймо-
вірних» хижацьких наукових видавництв та автономних журналів. «Хижаць-
кими» (predatory) видавництвами та журналами Джеффрі Білл запропонував 
називати нечесних псевдонаукових видавців, які не проводять належного ре-
цензування і за отримані від авторів гроші публікують статті, незважаючи на 
низьку наукову якість.

Для самостійної ідентифікації сумнівних видань Джеффрі Білл запропону-
вав використовувати перелік критеріїв, яких він дотримувався при укладанні 
своїх списків [7], серед яких: обіцянка дуже швидкої публікації рукопису, при-
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ховування вартості публікації, відсутність або неповне представлення на сайті 
інформації про склад редакційної колегії видання, присутність в описі журналу 
несправжніх наукометричних показників та систем реферування наукових жур-
налів, наявність плагіату в опублікованих роботах, приховування фактичного 
місцезнаходження з вказанням вигаданої адреси видавництва. Окрім того, Білл 
рекомендує авторам звертати увагу, на скільки загалом цілісно представлено 
інформацію про журнал: чи назва журналу відповідає його місії, чи адекват-
но відображає країну-походження. Також, ознаками недобросовісних видань 
є повторна публікація статей, які вже були опубліковані в інших наукових ви-
даннях, проведення виключно технічного редагування рукописів, публікація 
документів неакадемічного змісту, надмірне використання спам-розсилок для 
пошуку потенційних авторів.

Справедливість критеріїв Джеффрі Білла часто піддавалась критиці, особ-
ливо з боку видавництв, що потрапляли у його списки. У січні 2017 р. Джеффрі 
Білл з невідомих причин вирішив закрити свій проект, однак копії переліку 
його критеріїв для визначення хижацьких наукових видавництв та видань досі 
використовуються і доступні на багатьох веб-ресурсах.

Інша відома ініціатива від світових видавців, науковців та бібліотекарів, що 
об’єднали свої зусилля задля навчання та інформування авторів-початківців, 
отримала назву «Think. Check. Submit» («Подумайте. Перевірте. Надішліть»: 
http://thinkchecksubmit.org). Результатом її роботи стало укладання простого 
контрольного списку критеріїв, за якими кожен автор може самостійно оцінити 
журнал або видавця, перед надсиланням рукопису для публікації:

• Насамперед, потрібно з’ясувати: на скільки відомим є конкретний жур-
нал серед фахівців галузі, чи читав сам автор раніше статті з даного жур-
налу, чи загалом легко отримати інформацію про нові статті цього жур-
налу;

• Наступним кроком повинна стати оцінка відкритості видавця: чи ім’я та 
назва чітко вказані на сайті журналу, на скільки легко можна зв’язатись 
із видавцем за допомогою телефону, електронної чи традиційної пошти;

• Важливою є наявність докладної інформації про те, який саме тип рецен-
зування використовується у журналі;

• Журнал повинен індексуватися спеціалізованими сервісами, які вико-
ристовують дослідники конкретної дисципліни;

• Повинно бути відкрито написано, за що, в якому розмірі і на якому етапі 
стягується плата з авторів;

• Члени редакційної колегії мають бути відомими дослідниками у своїй га-
лузі, і дуже добре, якщо на своїх персональних веб-сторінках дослідники 
вказують, що вони є членами редколегії даного журналу;

• Видавець повинен бути членом визнаних галузевих об’єднань, напри-
клад, належати до Комітету з етики наукових публікації (Committee of 
Publication Ethics), якщо це журнал відкритого доступу, то інформація 
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про нього має бути представлена в Каталозі журналів відкритого досту-
пу (Directory of Open Access Journals), а видавець повинен належати до 
Асоціації видавців наукових журналів відкритого доступу (Open Access 
Scholarly Publishers Association) тощо.

Згадані фахові добровільні об’єднання видавців наукових журналів також 
оприлюднюють власні рекомендації та критерії, яких повинні притримуватись 
добросовісні академічні видавці, а автори можуть використовувати для пере-
вірки видань перед надсиланням своїх рукописів для публікації.

Жоден із запропонованих переліків критеріїв не може цілковито вберегти 
молодого автора-науковця від небезпеки публікації у сумнівних виданнях чи 
від простого їх перегляду. Проте, постійний особистий розвиток навичок ін-
формаційного пошуку, безперервний моніторинг та вивчення фахової періо-
дики, дозволяє вченим виробити необхідні уміння для успішного проведення 
диференціації наукових видань. Сумлінне дотримання правил наукової ети-
ки дозволяє успішно проводити наукові дослідження та не дозволяє шахрай-
ським видавцям впливати на публікаційну стратегію науковців. 

Водночас, усі інші учасники процесу наукової комунікації, зокрема видавці, 
бібліотекарі, державні посадовці, які опікуються справами освіти та науки в 
Україні, повинні активно боротися з присутністю сумнівних видавців у інфор-
маційному полі країни, проводити послідовну політику щодо інформування 
науковців про загрозу поширення практики публікації у сумнівних виданнях та 
негайно звернути увагу на наукові галузі, в яких українські автори найбільше 
потерпають від поширення подібних нечесних практик.
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ОПАСНОСТЬ РАСПРОСТРАНЕНИЯ ПСЕВДОНАУЧНЫХ 
ИЗДАНИЙ ДЛЯ РАЗВИТИЯ НАУКИ В УКРАИНЕ

Аннотация
В статье рассмотрены причины возникновения современного негативного фе-
номена электронных псевдонаучных изданий. На основе анализа публикаци-
онной активности украинских ученых в журналах, которые были исключены 
из базы данных Scopus, сделаны выводы о распространении среди украинских 
ученых практики представления результатов исследований в сомнительных 
изданиях. Сделан обзор сомнительных журналов и издательств, представлен-
ных в информационном пространстве Украины, и предоставлены практиче-
ские рекомендации для отечественных ученых, библиотекарей и менеджеров 
по выявлению и идентификации квазинаучных изданий.

Ключевые слова: академическое издательство; научные журналы; рецензиро-
вание; хищнические журналы; Открытый доступ; Украина; Scopus.
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THE DANGER OF SPREADING PSEUDOSCIENTIFIC JOURNALS 
FOR THE DEVELOPMENT OF SCIENCE IN UKRAINE

Summary
The article discusses the causes of the modern negative phenomenon of electronic 
pseudo publications, the unethical publishers of which offer scientists to get the 
rapid publication of their research for a fee. However, they do not provide proper 
reviews of manuscripts, and often publish very unreliable research results or the 
outright nonsense in the journals. Such practices not only cause irreparable damage 
to the credibility of a scientist who rashly agreed to publish article in the journal, but 
also intoxicate academic information environment and undermine trust in science in 
general. On the ground of publication activity of Ukrainian, scientists in journals that 
were excluded from the database Scopus, certain conclusions from the dissemination 
of research results in dubious journals were made. The analysis included articles 
published in journals during 2001-2016. Ukrainian authors published the results of 
their research in 100 out of 300 excluded sources. Sectorial distribution of documents 
by Ukrainian authors who were published in the journals excluded from Scopus 
has showed that most scientific fields of these publications constitute a very small 
percentage of the total number of publications by local scientists. The threatening 
situation of dissemination of Ukrainian authors publications in excluded from 
Scopus journals is observed only in economics, econometrics, and finance, where 
such publication constitute 63%. Also, the questionable journals and publishers 
represented in Ukrainian information space are reviewed and practical advice for 
scientists, librarians, and managers on how to detect and identify pseudo-scientific 
journals are provided.

Key words: academic publishing; scientific journals; peer review; predatory 
journals; Open access; Ukraine; Scopus.
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УКРАЇНСЬКА МЕТАБІБЛІОГРАФІЯ

Стаття присвячена одному з особливих видів бібліографії, що відрізняється 
об’єктом обліку: це бібліографічні посібники. Пояснюється зміна традиційної 
назви цього виду – «бібліографія бібліографії» на нову – метабібліографія. 
Розглянуто результати розвитку метабібліографії в Україні та її сучасний 
стан. Охарактеризовано універсальні поточні та ретроспективні джерела 
метабібліографії, а також перші приклади метабібліографічної діяльності в 
електронному середовищі. 

Ключові слова: метабібліографія, бібліографічний облік бібліографічних 
посібників, універсальні поточні джерела метабібліографії, універсальні 
ретроспективні джерела метабібліографії

Одним із видів бібліографії, що активно розвивається в Україні в наш час, 
є метабібліографія. Термін «метабібліографія» є порівняно новим у науковій 
терміносистемі бібліографознавства. Його запровадив російський вчений Ісаак 
Григорович Моргенштерн на початку 2000-х років [4]. До того часу відповідний 
вид бібліографії мав назву «бібліографія бібліографії». Колись словом «бібліо-
графія» позначали окремий бібліографічний посібник або їх сукупність. Тоді 
словосполучення «бібліографія бібліографії» означало «покажчик бібліогра-
фічних посібників». Іноді цю назву («бібліографія бібліографії») замінювали 
словами «бібліографія другого ступеня» [7]. Коли ж йшлося про бібліографіч-
ний покажчик, у якому обліковувалися покажчики бібліографічних посібників 
(тобто обліковувалися «бібліографії другого ступеня»), то цей покажчик уже 
називали «бібліографією третього ступеня». 

Під час стандартизування бібліографічної термінології фахівці вирішили 
відмовитися від позначення бібліографічного посібника словом «бібліографія». 
Останнє тепер розуміється як галузь діяльності, у якій створюється і функ-
ціонує бібліографічна інформація. Тому й термін «бібліографія бібліографії» 
означає вид бібліографічної діяльності, у якому обліковуються бібліографіч-
ні ресурси і створюються покажчики бібліографічних посібників. За синонім 
цього терміна використовують вже відомий – «бібліографія другого ступеня». 
Обидва ці терміни на даний час ще використовуються деякими вченими в зна-
ченні особливого виду бібліографічної діяльності [5, 6]. Але все більше ви-
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знання набуває термін «метабібліографія», як синонім, що замінює обидва 
попередніх. Він зручніший у використанні, достатньо зрозумілий з погляду се-
мантики (частинка «мета» означає «те, що існує ззовні», те, що охоплює певне 
явище), надає можливості створення похідних термінів (наприклад, метабіблі-
ографічний огляд), а також нових термінів, які відображають сучасний стан 
науки бібліографознавства і практичної бібліографічної діяльності (наприклад, 
метабібліографічна інформація, метабібліографічна база даних тощо). 

Підсумки розвитку метабібліографії в Україні та її сучасний стан були пред-
метом розгляду багатьох науковців, але більш за все дослідження присвячу-
валися діяльності окремих бібліографів або метабібліографічній продукції 
окремих установ. Найширший підхід та охоплення всіх важливих питань мета-
бібліографії забезпечила кандидатська дисертація О. Л. Промської [9]. Проте з 
часом і це дослідження потребує доповнення та продовження. 

Мета статті, що пропонується – підбити підсумки розвитку української уні-
версальної метабібліографії та охарактеризувати її сучасний стан. 

Метабібліографія як вид виділяється не за ознакою суспільного призначен-
ня, а за особливостями об’єкта обліку, тобто документів, які обліковуються. 
Об’єкт обліку в метабібліографії – вторинні документи, а саме – джерела біблі-
ографічної інформації, бібліографічні посібники. 

Джерела метабібліографії, тобто метабібліографічні посібники, створюють 
велику систему, яка може бути розглянута в різних аспектах (змістовому, орга-
нізаційному, функціональному, жанровому тощо). 

Зосередимо увагу на універсальних метабібліографічних посібниках, які 
відбивають бібліографічні посібники з усіх або багатьох галузей знань. За хро-
нологічною ознакою вони можуть бути поділені на поточні та ретроспективні 
метабібліографічні посібники. 

У системі посібників поточної державної бібліографії України відсутній 
покажчик, присвячений суто бібліографічним посібникам. Функції поточного 
універсального покажчика бібліографічних посібників, які вийшли на території 
України, багато років виконувало видання Національної парламентської біб-
ліо теки України «Біб ліо текознавство і бібліографія України: покажчик видань 
за... півріччя... року» (перший випуск – за 1969 р. – вийшов 1971 року). Покаж-
чик виходив раніше під назвою «Біб ліо текознавство і бібліографія Української 
РСР», спочатку без визначеної періодичності, з 1974 р. – двічі на рік. У цьому 
бібліографічному покажчику поряд з літературою з так званою «первинною 
інформацією» про розвиток біб ліо течної та бібліографічної справи в Україні 
обліковувалися бібліографічні посібники, видані біб ліо теками або науково-ін-
формаційними центрами України, а також прикнижкові бібліографічні списки 
чи покажчики, що містять понад 100 назв. 

З 74-го випуску (покажчика літератури за 1-е півріччя 2007 р.) у цьому ви-
данні було припинено облік прикнижкових бібліографічних посібників. Однак 
це не означало повної відмови від цієї роботи, і у 2008 р. Національна парла-
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ментська біб ліо тека України підготувала покажчик другого ступеня за назвою 
«Прикнижкова бібліографія: додаток до бібліографічного покажчика «Біб ліо-
текознавство і бібліографія України»: Вип. 74-76». 

У 2008 р. біб ліо тека взагалі відмовилася від обліку бібліографічних посіб-
ників у покажчику «Біб ліо текознавство і бібліографія України». Було оголо-
шено про випуск окремого щорічника «Метабібліографія України». Перший 
випуск цього видання з’явився 2010 року; у ньому вміщувалися відомості про 
окремо видані та найзначніші прикнижкові і пристатейні списки, які вийшли 
друком в Україні протягом 2007–2008 рр. Того ж року вийшов й наступний по-
кажчик «Метабібліографія України (2009)» [3]. У подальшому видання «Мета-
бібліографія України» дотримується щорічної періодичності. 

У покажчику відображаються як окремо видані бібліографічні посібники, 
так і найзначніші прикнижкові бібліографічні списки та підрядкові примітки 
до монографій, підручників, навчальних посібників. Особливості бібліогра-
фічної характеристики полягають у тому, що в описах окремо виданих біблі-
ографічних посібників перелічуються всі укладачі та інші особи, які брали 
участь у підготовці видання; у примітках перелічуються допоміжні покажчи-
ки. Бібліографічний опис прикнижкових бібліографічних списків здійснено у 
вигляді приміток до основного опису видання; додатково вказують кількість 
бібліографічних записів у прикнижковому списку. 

Увесь масив бібліографічних записів згруповано у двох розділах. У першо-
му представлено відомості про універсальні та багатогалузеві бібліографічні 
посібники, у тому числі про метабібліографічні покажчики. Другий розділ по-
дає відомості про бібліографічні посібники з окремих галузей знань. Тут мате-
ріал згрупований відповідно до Універсальної десяткової класифікації. 

У межах кожного розділу на початку подаються описи окремо виданих бі-
бліографічних видань, потім – прикнижкових бібліографічних списків за алфа-
вітом авторів і назв видань, у яких опубліковані списки. 

Допоміжний апарат цього метабібліографічного посібника містить імен-
ний покажчик, де відображено прізвища авторів, укладачів, редакторів та осіб, 
яким присвячено матеріали (на жаль, останні ніяк не виділяються із загального 
переліку); абетковий покажчик біб ліо тек та інших установ, інформацію про 
видання яких вміщено у посібнику; покажчик окремо виданих бібліографічних 
посібників. 

Варто зазначити, що обрана назва метабібліографічного посібника термі-
нологічно неточна. Якщо говорити про те, що відображено в цьому посібнику 
(як це зазвичай робиться у назвах бібліографічних посібників), то його треба 
було б назвати «Бібліографічні посібники України» або «Бібліографічні видан-
ня України» і дати підзаголовок «метабібліографічний покажчик». Адже «ме-
табібліографія України» – це бібліографічна діяльність українських біб ліо тек 
та інших установ чи науковців, спрямована на відображення в бібліографічній 
інформації бібліографічних посібників. Відповідно таким чином можна було б 
назвати покажчик літератури про цей вид діяльності. 
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Ретроспективні метабібліографічні посібники дають матеріал для підбиття 
підсумків роботи зі створення бібліографічних посібників, подають відомості 
про бібліографічне забезпечення тих чи інших галузей знань. 

Першим універсальним ретроспективним покажчиком бібліографічних по-
сібників, виданих в Україні, вважають твір видатного українського бібліографа 
Михайла Ілліча Ясинського – «орієнтовний список» українських бібліогра-
фічних посібників (264 назви), які були видані за дореволюційні і радянські 
роки. Список був надрукований як додаток до статті «Головні моменти з історії 
української бібліографії» (Бібліографічний збірник. 1927. № 3). Його хроноло-
гічним продовженням були щорічні покажчики М. І. Ясинського «Бібліографія 
бібліографічних покажчиків» за 1926–1928 роки (Журнал біб ліо текознавства 
та бібліографії. 1927. № 1; 1929. № 3; 1930. № 4). Однак метабібліографічним 
працям М. І. Ясинського передували праці І. О. Левицького та С. Єфремова, у 
яких також подавалася метабібліографічна інформація, хоча вони загалом охо-
плюють не тільки бібліографічні посібники. У вступній статті до бібліографіч-
ного покажчика І. О. Левицького «Галицко-русская библіографія ХІХ-го сто-
летія съ увзглядненіем руских изданій, появившихся в Угорщине и Буковине 
(1801–1886). Т. 1. Хронологическій списокъ публикацій (1801–1860)» (Львів, 
1888) подано короткий огляд бібліографічних видань, присвячених Галичині, 
що вийшли друком до 1886 р. Відомості про бібліографічні посібники подано 
також у покажчику С. Єфремова «Библиотека по украиноведению», опубліко-
ваному в 1917 і 1920 рр. [8; 10]. 

Бібліографічний покажчик другого ступеня був поданий також І. Калино-
вичем у його «Бібліографії українознавства за 1914–1923 рр.», опублікованій у 
1924 р. як п’ятий том у серії видань Бібліографічної комісії Наукового товари-
ства імені Шевченка «Матеріали до української бібліографії». Перший випуск 
«Матеріалів...» – «Історія України» – починається рубрикою «Бібліографія», 
що налічує 124 записи. Крім кількох критико-бібліографічних журналів, І. Ка-
линович подав тут описи 116 бібліографічних посібників різних видів і жан-
рів, що вийшли як окремі видання, а також у вигляді прикнижкових списків і 
журнальних публікацій [11]. Більшість наступних метабібліографічних праць 
І. Калиновича залишилися у рукописному чи картковому вигляді. 

Значним внеском у метабібліографію стала праця Є. Ю. Пеленського «Бі-
бліографія української бібліографії», опублікована у 1932–1934 рр. у Львові. 
У ній було охарактеризовано 2358 назв окремо виданих, внутрішньокнижко-
вих і внутрішньожурнальних бібліографічних посібників українською, росій-
ською, польською, німецькою та чеською мовами. 

Результатом роботи Книжкової палати України в галузі ретроспективної 
метабібліографії були покажчики: «Книга про книги, 1917–1963: Техніка. 
Промисловість. Транспорт. Комунальне господарство : бібліогр. покажчик» 
(Харків, 1964) та «Бібліографічні посібники УРСР, 1976–1980 : державний ре-
троспективний бібліографічний покажчик» (Харків, 1985). Перший охоплював 
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за змістом тільки декілька галузей знань, які належать до технічної бібліогра-
фії, тобто був загальногалузевим (з техніки та промисловості). 

«Бібліографічні посібники УРСР, 1976–1980» – це перший універсальний 
ретроспективний покажчик бібліографічних посібників, виданих в Україні, що 
вийшов окремим виданням. У його підготовці, крім Книжкової палати, взяли 
участь викладачі Харківського державного інституту культури. У покажчику 
обліковані окремі неперіодичні видання бібліографічних посібників, періо-
дичні бібліографічні видання, внутрішньожурнальні бібліографічні покажчи-
ки, списки, огляди. Відбір бібліографічних посібників у цьому покажчику був 
ширшим, ніж в поточних державних бібліографічних покажчиках («Літописі 
книг»), оскільки були обліковані також малотиражні видання. Велике значення 
має оглядова стаття, яка характеризує видані бібліографічні посібники за вида-
ми та галузями знань (універсальні та багатогалузеві бібліографічні посібники, 
краєзнавчі, із суспільних наук, історії, економіки; природничих наук; техніки, 
промисловості, будівництва і транспорту; сільського господарства; охорони 
здоров’я та медицини; культури та мистецтва; філологічних наук і художньої 
літератури; дитячої літератури). 

Хронологічним продовженням цього покажчика, але обмеженим певним ви-
дом бібліографічних посібників, є створений Національною парламентською 
біб ліо текою України покажчик «Посібники наукової бібліографії, підготовлені 
біб ліо теками України в 1981-1990 рр.» (Київ, 1993). 

Наступне хронологічне продовження ретроспективного обліку бібліо-
графічних посібників — «Посібники наукової бібліографії, видані в Україні 
(1991–2005)» (у 2 ч. / М-во культури України, Держ. закл. «Нац. парлам. б-ка 
України» ; уклад.: Т. М. Заморіна, Н. І. Тертичка ; наук. ред. В. О. Кононенко ; 
наук. консультант Г. М. Швецова-Водка. Київ, 2011). У покажчику відображено 
універсальні, багатогалузеві та галузеві бібліографічні посібники різних ви-
дів: державні, біб ліо течно-каталожні, науково-допоміжні. Не обліковувалися 
рекомендаційні бібліографічні списки та бібліографічні покажчики, за винят-
ком тих, які за своєю тематикою й змістом мають наукову цінність; видавничі 
та книготорговельні покажчики; бюлетені нових надходжень книг; каталоги 
передплачуваних та одержуваних біб ліо теками періодичних видань; каталоги 
книжкових виставок, видані в одиничних екземплярах; календарі знаменних 
та пам’ятних дат і краєзнавчі бібліографічні посібники, видані біб ліо теками 
нижче обласного рівня, прикнижкові та пристатейні бібліографічні списки. 
Бібліографічне групування здійснено на основі Універсальної десяткової кла-
сифікації зі змінами, обумовленими особливостями метабібліографічного по-
кажчика. Наприкінці кожного галузевого розділу розташований блок personalia 
в алфавіті прізвищ. У складі науково-довідкового апарату — передмова, по-
кажчик імен; абетковий покажчик біб ліо тек та інших установ, інформацію про 
видання яких вміщено у покажчику. 

Значний внесок у ретроспективну метабібліографію України належить На-
ціональній історичній біб ліо теці України, яка видає ретроспективні покажчи-
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ки краєзнавчих бібліографічних посібників, виданих біб ліо теками України, 
за п’ятиріччями («Краєзнавчі бібліографічні посібники біб ліо тек України» за 
1976–1980, 1981–1985, 1986–1990, 1991–1995, 1996–2000, 2001–2005, 2006–
2010 рр.). 

Оригінальне, частково універсальне метабібліографічне, видання Наці-
ональної парламентської біб ліо теки України – біобібліографічний довідник 
«Українські бібліографи: біографічні відомості, професійна діяльність, біблі-
ографія» у 3-х випусках, 2008-2011 рр. Видання знайомить з біографіями і 
творчим доробком бібліографів різних поколінь: тих, хто стояв біля витоків 
вітчизняної бібліографії і тих, котрі працюють сьогодні. Серед них як бібліо-
графи за фахом (наприклад, І. І. Корнєйчик), так і ціла плеяда науковців різних 
галузей знань, чия діяльність була тісно пов’язана з бібліографією, а їхні праці 
стали важливими джерелами бібліографічної інформації (наприклад, академік 
М. С. Возняк). Довідник складається з окремих персональних рубрик. У кож-
ній вміщено біографічну довідку про особу, перелічено її твори та вказано літе-
ратуру про цю особу. Серед праць бібліографів перелічено підготовлені ними 
бібліографічні посібники. 

Універсальний зміст має покажчик персональних бібліографічних посібни-
ків «Науковці України ХХ–ХХІ століть» (уклад.: М. Г. Железняк, Л. М. Гутник, 
Т. А. Галькевич ; Ін-т енциклопед. дослідж. НАНУ. – Київ, 2010). Покажчик ре-
презентує інформацію про видані в Україні персональні бібліографічні видан-
ня, присвячені докторам наук, членам-кореспондентам, академікам України 
XX–XXI століть. Відображено понад 1000 імен діячів науки. Зміст метабібліо-
графічного посібника згрупований у персональні рубрики. Є допоміжні покаж-
чики: «імен науковців, представлених у метабібліографії», іменний (укладачів 
бібліографічних посібників та інших осіб, згадуваних в описах), серій. На наш 
погляд, для оперативного використання цього посібника бракує покажчика га-
лузей знань, до яких належали науковці (можливо, систематичного чи пред-
метного). 

Важливим джерелом інформації про бібліографічні видання найбільших 
біб ліо тек України є покажчики літератури про ці біб ліо теки, як правило, при-
свячені ювілейним датам. Наприклад, це покажчики про ЦНБ АН України іме-
ні В. І. Вернадського (зараз – Національну біб ліо теку України імені В. І. Вер-
надського НАН України), Львівську національну наукову біб ліо теку імені 
В. Стефаника НАН України, Національну парламентську біб ліо теку України, 
Харківську державну наукову біб ліо теку імені В. Г. Короленка, Центральну 
наукову сільськогосподарську біб ліо теку Української академії аграрних наук 
(зараз – Національна наукова сільськогосподарська біб ліо тека Національної 
академії аграрних наук), Книжкову палату України та ін. Деякі обласні універ-
сальні наукові біб ліо теки теж підготували покажчики літератури про свою біб-
ліо теку, де відображається і бібліографічна продукція, або суто покажчики бі-
бліографічних посібників, виданих цією біб ліо текою. На веб-сайтах біб ліо тек 
теж відображаються їх видання, у тому числі бібліографічні посібники [12]. 
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Окремим напрямом створення універсальних ретроспективних метабібліо-
графічних посібників є покажчики бібліографічних посібників українознавчо-
го змісту, незалежно від місця їх видання. Перші такі покажчики були надруко-
вані на сторінках енциклопедичних видань: Яновский А. Труды, посвященные 
библиографии литературы малорусской. Библиография русинской или галиц-
ко-русской литературы // Энциклопедический словарь / изд. Ф. Брокгауза и 
И. Ефрона. – СПб, 1891. – Т. 6 (полутом). – С. 769–771; Симони П. Малорус-
ская библиография // Новый энциклопедический словарь / изд. Ф. Брокгауза 
и И. Ефрона. – Т. 6. – СПб., 1912. – С. 497–502. 

Значним внеском у бібліографію української краєзнавчої та країнознавчої 
бібліографії були твори Федора Пилиповича Максименка: Максименко Ф. 
Матеріали до краєзнавчої бібліографії України, 1847–1929 : список бібліогра-
фічних праць, що стосуються окремих місцевостей УРСР, Бесарабії, Дону й 
Криму / Всенар. б-ка України при Всеукр. Акад. наук. – Київ, 1930. – 264 с.; 
Максименко Ф. П. Бібліографія бібліографії української книжки ХІХ–ХХ сто-
літь : доповідь на нараді, скликаній б-кою Акад. наук УРСР в груд. 1945 р. в 
Києві. – Київ, 1948. – 16 с. – Машинопис; Кац Р. С., Максименко Ф. П. Бібліо-
графія української і російської бібліографії по історії УРСР / Держ. іст. б-ка 
УРСР. – Київ, 1960. – 154 с. 

У 90-ті рр. ХХ ст. особливу гостроту набуло питання створення ретро-
спективного універсального покажчика бібліографічних посібників – джерел 
українознавства. До цього часу існували лише галузеві метабібліографічні по-
сібники українознавчого змісту: з української художньої літератури або історії 
України. 

Перша спроба створити універсальний ретроспективний покажчик бібліо-
графічних посібників українознавчого призначення була зроблена співробіт-
никами Центральної наукової біб ліо теки АН України імені В. І. Вернадського 
(зараз Національна біб ліо тека України імені В. І. Вернадського НАН України) 
у співробітництві з колишньою Державною республіканською біб ліо текою 
УРСР (зараз – Національна біб ліо тека України імені Ярослава Мудрого) та Ар-
хеографічною комісією АН УРСР. Покажчик «Джерела українознавства (1574–
1924). Вип. 1. Вітчизняні бібліографічні джерела» (упоряд.: Б. В. Грановський, 
Н. М. Погребецька, С. О. Рильков, В. І. Костира. – Київ, 1990) інформував про 
покажчики неперіодичних видань, що вийшли на території України. Були вра-
ховані відомості про бібліографічні посібники, видані на території колишнього 
СРСР; не обліковувалися посібники, видані українською діаспорою в інших 
країнах. Такі обмеження пояснювалися суто практичними обставинами: для 
того, щоб виявити бібліографічні посібники, видані в інших країнах, була по-
трібна значна пошукова робота, в тому числі безпосередньо в зарубіжних біб-
ліо теках. Тому для інформування про зарубіжні бібліографічні джерела плану-
валося створити окремий бібліографічний покажчик. 

Другий випуск покажчика «Джерела українознавства» вийшов під на-
звою «Бібліографія бібліографічних посібників українських періодичних ви-
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дань» (Київ, 1998). Він був виданий Національною біб ліо текою України імені 
В. І. Вернадського (уклад.: Н. М. Погребецька, Л. М. Ковінченко; відп. ред. 
В. Ю. Омельчук; вступ. ст. та літ. редагування Н. Г. Солонської). Тут подано 
відомості як про вітчизняні, так і про зарубіжні покажчики періодичних ви-
дань, які видавалися на території України, незалежно від мови, або за кордоном 
українською мовою. Серед них — універсальні і галузеві покажчики періо-
дичних видань (журналів, газет, бюлетеней, періодичних збірників), а також 
покажчики змісту окремих періодичних видань. 

Обидва випуски покажчика «Джерела українознавства» мали на меті під-
готувати матеріали для майбутньої праці над українським бібліографічним 
репертуаром, який має охопити неперіодичні і періодичні видання, видані на 
території України та українською мовою незалежно від місця видання. 

До виду біб ліо течно-каталожних метабібліографічних посібників належить 
покажчик «Енциклопедичні, довідкові та бібліографічні зарубіжні книжкові 
видання у фондах Національної біб ліо теки України імені В. І. Вернадського і 
біб ліо тек науково-дослідних установ НАН України : наук.-інформ. системат. 
покажчик». Вийшли випуски, що відображають надходження 2000–2002 та 
2003–2005 рр. 

Розвиток метабібліографії можна простежити за покажчиком метабібліогра-
фічних посібників, або бібліографічним покажчиком третього ступеня. Довгий 
час в Україні не було такого покажчика. Про розвиток метабібліографії в Укра-
їні свідчили лише статті науковців та огляди в навчальних виданнях. Зараз ми 
маємо можливість наочно уявити і загальний обсяг метабібліографічних праць, 
і їхнє розгалуження за змістом та іншими ознаками, і хронологічний поступ у 
розвитку метабібліографії, і її сучасний стан. Усі ці можливості надає покаж-
чик метабібліографічних посібників, підготовлений Олександрою Промською 
і виданий Національною парламентською біб ліо текою України, який сам по 
собі є результатом значної дослідницької праці [14]. Цей покажчик дає можли-
вість виявити як досягнення української метабібліографії, так і наявні лакуни 
у метабібліографічному забезпеченні окремих галузей, тем чи відсутність пев-
них видів метабібліографічних посібників у сучасній метабібліографії України 
[3]. Все це має послужити для подальшого розвитку цього виду бібліографії. 

Метабібліографічні посібники згруповані автором-упорядником у чотири 
розділи: 

1. Універсальні метабібліографічні посібники загальноукраїнського 
охоплення. 
2. Покажчики бібліографічних видань біб ліо тек та інших установ. 
3. Галузеві метабібліографічні посібники. 
4. Краєзнавчі метабібліографічні посібники. 
Пошук метабібліографіних посібників за іншими ознаками забезпечують 

допоміжні покажчики: іменний, покажчик біб ліо тек та інших установ, інфор-
мацію про видання яких уміщено у метабібліографічному посібнику, хроноло-
гічний, предметний. 
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Бібліографічний опис метабібліографіних посібників здійснено відповідно 
до чинних стандартів. Переважну кількість джерел проанотовано. В анотаціях 
вказано кількість відображених бібліографічних посібників, хронологічні та 
мовні межі відбору, спосіб бібліографічного групування, наявність допоміж-
них покажчиків. Указано рецензії на метабібліографічні посібники. 

Не ставлячи собі за мету детальний аналіз галузевої метабібліографії, на-
звемо найбільш вагомі її здобутки останнього часу. 

Центральною науковою біб ліо текою імені В. І. Вернадського (зараз На-
ціональна біб ліо тека України імені В. І. Вернадського НАН України) раніше 
було підготовлено декілька ретроспективних метабібліографічних посібників 
галузевого змісту, серед яких одним з найкращих є посібник Льва Ізраїлевича 
Гольденберга «Бібліографічні джерела українського літературознавства» (пер-
ше видання – Київ, 1977; друге – Київ, 1990). Хронологічним продовженням 
цього покажчика є видання Національної парламентської біб ліо теки Украї-
ни, підготовлене Ждановою Роною Станіславівною «Бібліографічні джерела 
українського літературознавства, мовознавства, фольклористики, 1990–2002» 
(Киïв, 2004). 

Під час підготовки нового багатотомного біобібліографічного словника 
«Українські письменники» Національна парламентська біб ліо тека України як 
один з перших кроків у цьому напрямі видала покажчик бібліографічних по-
сібників, що містять відомості як про окремих письменників і публіцистів, так 
і про літературознавців, критиків, перекладачів, а також про розвиток україн-
ської літератури в цілому (Українські письменники : покажч. бібліогр. посібни-
ків / Нац. парлам. б-ка України ; упоряд.: Бабич Є. К., Негрейчук І. О. – Київ, 
1995. – 72 с.). 

Серед нових галузевих ретроспективних метабібліографічних покажчиків 
варто відзначити видання Національної біб ліо теки України імені В. І. Вернад-
ського: Держава і право : бібліогр. посібники : анот. каталог / В. Ю. Радченко, 
В. А. Шкаріна ; наук. ред. Т. В. Добко ; НАН України, Нац. б-ка України ім. 
В. І.  Вернадського. – Киïв, 2010; Економіка. Економічні науки : покажч. біб-
ліогр. посібників / НАН України, Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського ; 
уклад. В. Ю. Радченко, В. А. Шкаріна ; наук. ред. Т. В. Добко. – Київ, 2012. 

Найбільш розвинутою є галузева метабібліографічна інформація у статтях 
енциклопедичних видань. Зокрема, в Енциклопедії Cучасної України опубліко-
вано статті зі списками чи оглядами бібліографічних видань у рубриках «Біблі-
ографія права і юридичних наук», «Бібліографія природнича», «Бібліографія 
медична», «Бібліографія технічна», «Бібліографія архітектурно-будівельна» 
тощо. Аналогічну інформацію подано у статтях: «Юридична бібліографія» 
(Юридична енциклопедія), «Бібліографія історична» (Українська архівна ен-
циклопедія), «Бібліографія музична, або нотографія» (довідник «Спеціальні 
історичні дисципліни») та ін. 

З появою і розвитком електронних інформаційних ресурсів починається но-
вий етап розвитку бібліографії загалом і метабібліографії зокрема. Зміни сто-
суються різних аспектів змісту і функціонування метабібліографії. 
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Найперші зміни виявляються в тому, що більшість метабібліографічних по-
сібників існують паралельно в паперовому варіанті і в електронному, як міні-
мум — у вигляді електронної копії. Електронні варіанти метабібліографічних 
посібників представлені на сайтах біб ліо тек у відкритому доступі, що забез-
печує їх широке використання. 

З 2012 р. у Харківській державній науковій біб ліо теці імені В. Г. Короленка 
розпочато роботу над корпоративним проектом «Метабібліографія Харківщи-
ни». Технологічний аспект проекту передбачає створення метабібліографічних 
баз даних на базі програмного забезпечення ІРБІС за принципами корпоратив-
ної каталогізації з можливістю генерації різноманітних друкованих та елек-
тронних жанрів: списків та покажчиків бібліографічних ресурсів, путівників, 
оглядів тощо. Можливості програмного забезпечення ІРБІС дозволяють за-
безпечити зв’язок між бібліографічним записом та повнотекстовим ресурсом 
(шляхом заповнення відповідного поля з гіперпосиланням), тим самим фор-
муючи повнотекстовий сегмент електронної біб ліо теки. Передбачається об-
ліковувати електронні та нонелектронні (традиційні) бібліографічні ресурси, 
доступні у локальному та віддаленому режимах. Змістовий аспект передбачає 
облік бібліографічних ресурсів, що генеруються біб ліо теками Харкова та об-
ласті, і бібліографічних ресурсів, що відображають інформацію про Харків-
щину. За жанрами це можуть бути електронні каталоги і бази даних, друковані 
бібліографічні посібники, віртуальні виставки, бібліографічні бюлетені, жур-
нали, прес-дайджести, пам’ятки читачу (користувачу) тощо [1]. 

Національна історична біб ліо тека України здійснила новий проект метабі-
бліографічного змісту. У сучасному віртуальному електронному середовищі 
велике значення мають веб-документи як складові мережі Інтернет. Бібліогра-
фія, яка відображає веб-документи (веб-сайти та веб-сторінки, блоґи тощо), 
називається «вебліографією», а її продукти – вебліографічними посібниками 
чи ресурсами [13]. Таким вебліографічним ресурсом є «Путівник по краєз-
навчих ресурсах біб ліо тек України», представлений на сайті Національної іс-
торичної біб ліо теки України. Кожна сторінка Путівника присвячена окремій 
біб ліо течній установі. Дані про краєзнавчі ресурси згруповані в окремі блоки: 
електронний каталог та бази даних; краєзнавчі бібліографічні покажчики; відо-
мості про краєзнавчу діяльність та ресурси біб ліо теки; фактографічна інформа-
ція про регіон. На сторінках біб ліо тек подаються гіпертекстові посилання – на 
веб-сайт в цілому та на окремі розділи, підрозділи і рубрики його крає знавчого 
контенту (http://www.nibu.kiev.ua/index.php?option=com_content&task=view&id
=382&Itemid=1905). Отже, частина цього вебліографічного ресурсу має мета-
бібліографічний характер. 

Загалом можна зробити висновок, що ретроспективні універсальні мета-
бібліографічні посібники складаються в певну систему, де покажчики одного 
виду (чи змісту) доповнюють інші, і кожний може слугувати за зразок при його 
продовженні чи доповненні. Але, на жаль, повного охоплення бібліографічної 
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продукції України чи про Україну поки ще не досягнуто. Для цього потрібні 
зусилля багатьох біб ліо тек, які б діяли за єдиним координаційним планом. 

У галузi метабiблiографiї України на даний час працюють багато органiзацiй 
i установ; система метабiблiографiчних посiбникiв охоплює рiзноманiтнi за 
змiстом, призначенням, складом вiдображених документiв ланки. Але як в 
органiзацiї цiєї роботи, так i в системi посiбникiв є ще значнi недолiки. Це, як 
вже зазначалося, вiдсутнiсть координацiї роботи, єдиного методичного центру 
i єдиного плану. Поточне оповiщення про бiблiографiчнi посiбники повинне 
бути бiльш повним i оперативним. Тираж метабібліографічних посібників має 
бути таким, щоб задовольняти потреби всiх бiблiотек та iнших користувачiв 
посiбникiв. Ретроспективний облiк бібліографічних посібників бажано зро-
бити бiльш планомiрним (унiверсальнi покажчики – по 5-ти або 10-тирiччях, 
галузевi – з усiх галузей знань без винятку). Необхiдно також придiлити ува-
гу створенню бібліографічних посiбникiв типу «путiвника по бібліографіч-
них посібниках» – жанру, добре вiдомого фахiвцям, але майже вiдсутнього в 
сучасній українськiй метабiблiографiї. Заслуговує на розвиток перспективна 
метабiблiографiя, а також, як окремий напрям, iнформування про електроннi 
бiблiографiчнi бази даних, як опублiкованi, так i неопублiкованi. 

Подолання виявлених недолiкiв i подальший розвиток метабiблiографiї в 
Українi сприятимуть покращанню iнформування споживачiв бiблiографiчної 
iнформацiї про бiблiографiчнi ресурси України. 
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Аннотация
Статья посвящена одному из особых видов библиографии, который отличается 
объектом учета: это библиографические пособия. Объясняется изменение тра-
диционного названия этого вида «библиография библиографии» на новое – ме-
табиблиография. Рассмотрены результаты развития метабиблиографии в Укра-
ине и ее современное состояние. Охарактеризованы универсальные текущие 
и ретроспективные источники метабиблиографии, а также первые примеры 
метабиблиографической деятельности в электронной среде. 

Ключевые слова: метабиблиография, библиографический учет библиографи-
ческих пособий, универсальные текущие источники метабиблиографии, уни-
версальные ретроспективные источники метабиблиографии.

H. M. Shvetsova-Vodka,
Doctor of Historical Sciences, 
Professor of the Department of documentary communications and library science, 
Rivne State Humanitarian University 
12, Bandera St., Rivne, 33028, Ukraine 
Tel.: (0362) 26 78 75
e-mail: shvetsova43@yandex.ua

METABIBLIOGRAPHY IN UKRAINE 

Summary
The article is devoted to one of the special types of bibliography, which differs 
from others in the object of control: it is bibliographic manuals. The change of the 
traditional name of this kind bibliography – “bibliography of bibliography” on new – 
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metabibliography – is explained. Purpose of the article is to find out the results of 
development of Ukrainian universal metabibliography and describe its modern state. 
Basic method of this research is bibliographic, which built on an exposure, analysis 
and description of researching object – metabibliographic manuals, which are getting 
ready and publishing in Ukraine. In addition, it is used a historiography method for 
comparison of publications, devoteded to the research theme.
The results of development of metabibliography in Ukraine and its modern state 
are considered. The universal current and retrospective sources of metabibliography 
are described, and the first examples of metabibliography activity in an electronic 
environment are examined. Examples of branch metabibliography manuals of the 
last years are adduced. 
Research results can be used in educational practice to teaching the professional 
disciplines for future librarians-bibliographers. They also will be useful for the 
libraries, which plan to work in branch of metabibliography for determination the 
directions, which need the special attention and further development. 
It is find out, that in branch of metabibliography Ukraine on this time much 
organizations and establishments are working; the system of metabibliography 
manuals embraces variety bibliographic documents after its contents, setting, 
and composition of parts. However, as in planning of this work, so in system of 
manuals there are some defects. It is absence of coordination of work, methodical 
center and general plan. Overcoming of educed defects and further development 
of metabibliography in Ukraine will assist the improvement of dissemination of 
bibliographic information about the bibliographic resources of Ukraine. 

Key words: metabibliography, bibliographic control of bibliographic manuals, 
universal current sources of metabibliography, universal retrospective sources of 
metabibliography
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РОЗДУМИ ПРО ВЕЛИКОГО ПОПЕРЕДНИКА

Напередодні апогею : одеські роки філософа і психолога – професора Миколи 
Яковича Грота (1883–1886) / В. І. Подшивалкіна, І. В. Голубович, М. О. Под-
резова, В. М. Хмарський, О. Є. Музичко ; упоряд.: В. В. Самодурова, О. С. Му-
рашко ; авт. вступ. ст. І. М. Коваль ; наук. ред. В. М. Хмарський ; відп. ред. 
М. О. Подрезова ; біб ліо гр. ред. Г. П. Бахчиванжи ; ОНУ імені І. І. Мечникова, 
Наук. б-ка. – Одеса : Одес. нац. ун-т, 2016. – 454 с. – (Розвиток науки в Одесь-
кому національному університеті імені І. І. Мечникова ; вип. : Психологія. 
Філософія).

Становлення та розвиток сучасних психологічних шкіл в Україні неможли-
во уявити без великих попередників. Кінець ХІХ століття був періодом актив-
ного розвитку психології у світі, зокрема на нашому вітчизняному просторі. 
Південь України в цей час був пов’язаний з іменами відомих психологів, зо-
крема І. М. Сеченова, М. Я. Грота, М. М. Ланге, Г. І. Челпанова та інших. Саме 
вони в різні роки працювали в одному зі старіших університетів країни – в 
Одеському, який існує більше ніж півтора століття. Історія викладання психо-
логії на півдні нашої країни починається з відкриттям у 1817 р. Рішельєвського 
ліцею, на базі якого у 1865 р. і був заснований перший у регіоні університет, до 
якого запрошувалися професори з різних університетів колишньої Російської 
імперії, зокрема психологи. 

Колектив співробітників ОНУ імені І. І. Мечникова зробив дуже вдалу спро-
бу подолати недоліки історіографії радянських часів, яка була зорієнтована на 
пропаганду тільки матеріалістичних наукових ідей, та ввести до історичного 
наукового простору ім’я видатного вітчизняного філософа та психолога кінця 
ХІХ століття Миколи Яковича Грота, який, перш за все, доклав великих зусиль 
до формування вітчизняного філософсько-психологічного дискурсу та філо-
софсько-психологічної спільноти, сучасних наукових шкіл та інтересу до них з 
боку громадян країни. 

Останні роки різко зростає інтерес до його творчості з боку вчених Києва, 
Ніжина, Мелітополя, Одеси та інших наукових центрів країни. Одеські науков-
ці, а саме історики, філософи, психологи та біб ліо графи підготували видання, 
яке присвячене одеському періоду творчості М. Я. Грота, професійне життя 
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якого пов’язане з історією трьох вітчизняних університетів: Ніжинського, Ки-
ївського та Одеського.

Приємно відмітити, що в монографії вперше надруковані матеріали, які збе-
рігаються в архівах міста та Наукової біб ліо теки й розкривають творчу лабора-
торію нашого видатного попередника. Вперше в монографії надруковані листи 
професора М. Я. Грота до іншого професора університету, засновника першої 
психологічної лабораторії у Росії, – М. М. Ланге. Сучасним викладачам буде 
безперечно цікаво ознайомитися з конспектами лекцій з філософії М. Я. Гро-
та, що зберігаються у рукописному вигляді в Науковій біб ліо теці ОНУ імені 
І. І.  Мечникова та вперше представлені в монографії. Заслуговує на особливу 
увагу те, що також вперше в монографії представлені статті, які були надру-
ковані в одеських газетах тих часів та невідомі широкому загалу. Крім того 
представлені архівні документи, що пов’язані з історією переїзду М. Я. Грота 
до Одеси. 

Особливістю монографії є те, що в ній вперше висвітлені події та атмос-
фера, у якій працював М. Я. Грот, що дає можливість побачити багатомірний 
історичний контекст одеського періоду його творчості. Вперше розкрита сус-
пільна активність М. Я. Грота як члена різних співтовариств та публічного лек-
тора, що висвітлював городянам Одеси сучасні наукові досягнення. Фахівці з 
психології та філософії зробили спробу виокремити сучасні вектори аналізу 
творчості М. Я. Грота в контексті сьогодення.

З методологічної точки зору остання чверть ХІХ століття, коли творив 
М. Я. Грот, характеризується розгортанням дискусії про можливість вико-
ристання наукової парадигми, що сформувалася у лоні природничих наук та 
сприяла їхньому розвитку в гуманітарному знанні, зокрема психології. Через 
століття, зі зміною наукових парадигм та з формуванням постнеокласичної па-
радигми, що звертає увагу не стільки на типове, загальне, об’єктивне, але й на 
унікальне, неповторне, виникає необхідність виявлення історії ідей та підходів, 
що забезпечували дослідження в іншому ракурсі. Саме звернення до відтоків 
дискусії задає деякі нові орієнтири для руху вперед. М. Я. Грот був першим, 
хто звернув увагу на необхідність розвитку «мистецтва пізнання», тобто ме-
тодології пізнання та сприяв формуванню кола методологічних проблем пси-
хології, зокрема питань обмежень використання методів природних наук для 
вивчення психологічних феноменів, місця психології у системі наук. 

Ім’я Миколи Яковича Грота пов’язане також з історією Київського універ-
ситету Святого Володимира, нині КНУ імені Тараса Шевченка. Саме в стінах 
цього навчального закладу відбувалися захисти його магістерської та доктор-
ської дисертацій. Також у цьому вузі вивчав психологію, здобував освіту і його 
учень, а потім професор Київського та Московського університетів відомий 
психолог Г. І. Челпанов.

Особливе значення для усіх поколінь сучасних психологів та філософів на-
буває ретельно оновлена біб ліо графія робіт вченого. Безумовно, монографія 
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є дуже актуальною, виконана на високому науковому рівні, орієнтована як на 
вітчизняну наукову спільноту, так і на широку публіку, яка небайдужа до істо-
рії своєї країни. Немає сумнівів, що ця монографія знайде свого зацікавленого 
читача та буде сприяти зростанню інтересу молодих дослідників до творчості 
великих попередників.

Післямова

Перегорнувши останню сторінку видання, зробимо спробу підвести деякі 
підсумки. 

Швидкі зміни у науковому словнику, поява нових понять, за рахунок зміни 
самої реальності та нових теорій, що роблять спробу її пояснення, приводять 
до того, що виникають ризики втрати культури читання першоджерел. Але 
й кумулятивний характер наукового знання та нерівномірність дослідження 
окремих фрагментів реальності свідчить про те, що відсутність культури звер-
нення до першоджерел може приводити до втрати смислів новітніх пошуків. 

Автори зробили спробу з позицій трансдисциплінарності привернути увагу 
університетського товариства та широкої публіки до імені одного з науковців, 
який сприяв створенню наукової гуманітарної спільноти на теренах нашої кра-
їни. Шанування пам’яті тих, хто формував цю спільноту набуває особливого 
значення для саморефлексії сучасників. 

Особливе значення набуває історичний нарис університетського життя ча-
сів М. Я. Грота, що підготовлений випускниками історичного факультету ОНУ 
доктором історичних наук, професором В. М. Хмарським та кандидатом іс-
торичних наук, доцентом О. Є. Музичко. Вони вперше представили особли-
вості організації наукової та педагогічної діяльності в університеті за часів 
М. Я. Грота, зокрема особливості викладацького та студентського складу ІНУ, 
організації навчального процесу та процесу прийняття кадрових рішень в уні-
верситетах тих часів. Показано зміни висвітлення творчості М. Я. Грота в юві-
лейних виданнях університету. Крім того, опубліковані документи з Одеського 
обласного архіву, що пов’язані з рекомендаціями переведення М. Я. Грота в 
Одесу, які вперше представлені в цій монографії завдяки зусиллям істориків 
університету. Історичний нарис дозволив показати особливості організації на-
укової та педагогічної діяльності в університеті за часів М. Я. Грота. 

Слід підкреслити, що Наукова біб ліо тека університету є скарбницею, яка 
зберігає реліквії, що прославляють університет та місто. Завдяки зусиллям 
співробітників Наукової біб ліо теки та під керівництвом її директора М. О. Под-
резової, в монографії вперше представлені матеріали виступів М. Я. Грота, що 
були надруковані в одеській місцевій пресі, а також текст лекції М. Я. Грота, 
яка була прочитана ним для студентів ІНУ як частиночка тієї епохи, що не 
втрачає свого значення дотепер. Саме представлення публіці цих скарбів та 
їх пе реосмислення стає вимогою сьогодення. В монографії надається нова де-
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тальна біб ліо графія робіт М. Я. Грота, що представлені у біб ліо теках вищих 
навчальних закладів Одеси, Харкова та інших. 

У розділі, що підготовлений М. О. Подрезовою, вперше своє відображен-
ня знайшли зв’язки університету з містом. Історія перебування М. Я. Грота в 
Одесі дозволила висвітлити інтерес громадськості до вчених університету та 
їхньої діяльності. Показано, що публічні виступи вчених зіграли особливу роль 
у залученні місцевих жителів, зокрема жінок, до результатів наукових дослід-
жень учених ІНУ. Вона робить висновок про важливість активної діяльності 
професора М. Я. Грота як популяризатора наукових знань в Одесі, публічні 
лекції, доповіді, семінари та практичні заняття якого широко обговорювалися 
в одеській пресі. Обсяг публікацій в місцевих виданнях, присвячених вченому, 
свідчить про жвавий інтерес публіки до його наукових поглядів, які не залиши-
ли байдужими одеських слухачів. Показана громадська активність ученого та 
його жінки у період їхнього перебування в Одесі та особлива роль М. Я. Грота 
у залученні до філософії та психології молоді. 

У третьому розділі доктор філософських наук, професор, випускниця іс-
торичного факультету ОНУ І. В. Голубович показала, що саме одеський період 
був для М. Я. Грота переламним з точки зору глибинної еволюції його філософ-
сько-світоглядних поглядів. Роки, що були проведені ним в Одесі, проходять під 
знаком відходу від позитивізму та повернення до метафізики. М.  Грот своїми 
роботами цього періоду поповнює сучасний поняттєвий словник важливими 
когнітивними метафорами: «підсумкова наука» (філософія, яка має надлишкові 
інтеграційні, синтезуючі чи енциклопедичні претензії), «перегородкова наука» 
(тенденції самоізоляції конкретних наук). І для філософії в тому образі, який 
він хотів би бачити, вчений знаходить змістовну назву – «позанаукова філосо-
фія» (вненаучная). Саме така філософія відповідає базовій потребі людського 
розуму – створювати всеохоплюючі світоглядні синтези, саме така філософія 
є дуже близькою до мистецтва, і саме така філософія має право на існування 
у майбутній реформованій структурі «організму науки». Така думка червоною 
ниткою проходить крізь більшість праць вченого, створених у одеський період. 

В монографії показано, що специфіка «проективного мислення» М. Я. Гро-
та, яка характеризує його як глибокого та цілісного філософа, полягає в тому, 
що його проект реформи науки та філософії має сувору архітектоніку, він є 
обґрунтованим на всіх рівнях буття – на онтологічному (устрій Всесвіту), 
гносеологічному (закони та принципи мислення і психічної діяльності), на 
соціальному, етичному, і далі на самому практичному, «праксисному» – ор-
ганізаційно-діяльнісному. Його світосприйняттю властива гомологія надемпі-
ричного, надчуттєвого буття та емпіричного, повсякденного існування, сут-
нісна інваріантність надіндивідуальних структур та унікального конкретного 
життєвого проекту. На її думку, у власному «життєвому проекті» М. Грота 
втілюється античний ідеал філософського життя, єдність Слова (logos) і Діла 
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(ergon), коли найкращим аргументом істинності філософського вчення є відпо-
відний цьому спосіб життя.

В останньому розділі доктор соціологічних наук, професор В. І. Подшивал-
кіна, випускниця психологічного факультету Санкт-Петербурзького універси-
тету, висвітлила методологічні проблеми психологічної науки, які були постав-
лені М. Я. Гротом і які набули особливого значення в наші часи. Перш за все, 
йдеться про виділення М. Я. Гротом методології як теорії мистецтва пізнання, 
його ґрунтовного аналізу понять зовнішнього та внутрішнього досвіду, питань 
відносин теорії та практики в світі формування так званої психотехнічної тео-
рії, аналіз особливостей вивчення психологічних феноменів та обмежень для 
використання у психології методів, які сприяли успіхам природничих наук. 
Крім того показана ґенеза ставлення до творчості М. Я. Грота в історії психоло-
гії різних авторів. Розкрита роль Миколи Яковича у становленні вітчизняного 
професійного психологічного товариства та його роль у формуванні психоло-
гічної школи в Одеському національному університеті. 
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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-

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 khozyaistvo. 
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 
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