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Скарбниця культури

Одеська публічна
бібліотека
та її фундатори.
Початковий етап

Володимир Андрійович Кудлач,
провідний бібліотекар ОННБ імені М. Горького, член НСЖУ

Передісторія
Кожне починання має свої витоки. Так сталося, що 2014 рік
для кількох відомих на континенті бібліотек знаменний круглими
ювілейними датами: виповнюється 240 років державній Бібліотеці
Речі Посполитої імені Залуських у Варшаві та 200-років Російській
національній бібліотеці. Між цими подіями, на перший погляд, немає
прямого зв’язку і все ж певним чином вони пов’язані.
Проєвропейська політика Катерини ІІ, якій імпонувала ідея
«освіченої монархії», передбачала створення мережі культурноосвітніх та наукових закладів, які поставили б Росію в один ряд з
передовими країнами Європи, підняли престиж імператорської влади.
У Центрально-Східній Європі одна з перших відомих публічних
бібліотек була заснована у Варшаві графами Залуськими в 1747 році, а
в 1774 році вона отримала статус державної. Після поділу Речі
Посполитої, придушення повстання 1794 року і взяття військами
4

185 років
О. Суворова польської столиці, фонди бібліотеки братів Залуських
(цієї гордості культурної Польщі) було експропрійовано і вивезено до
Петербурга. Згодом вони склали основу майбутньої Імператорської
публічної бібліотеки. Датою заснування останньої вважається 27
травня 1795 року, коли указом Катерини ІІ було затверджено
архітектурний проект будівництва публічної бібліотеки в Петербурзі;
датою відкриття – 14 січня 1814 року. Саме тоді фонди бібліотеки
стали загальнодоступними. Основна частина фондів бібліотеки
Залуських була повернута Польщі за півтора століття, в 1930-ті роки.
Згадані бібліотеки слугували прикладом наслідування для
інших міст Російської імперії. У 1832 році відкрилася публічна
муніципальна бібліотека у Кишиневі. В січні 1863 року в Москві була
відкрита приватна загальнодоступна Чортківська бібліотека, нині
Державна публічна історична бібліотека Росії. Міські публічні
бібліотеки з’явилися в Києві (1866), Харкові (1886) та інших містах.
Таким чином, Одеська публічна бібліотека, що відкрилася трьома
десятиліттями раніше – 27 квітня 1830 року, стала другою в Російській
імперії і першою в Україні бібліотекою, відкритою для загалу. Датою
заснування Одеської «публічки» вважається 25 (13 ст. ст.) вересня 1829
року, коли імператор Микола І підписав відповідний рескрипт.
Утримувати бібліотеку передбачалося з міського бюджету: на
закупівлю книг, опалення і жалування бібліотекарю та сторожу
щороку виділялося 3500 руб.
«Для загального блага»
Зростаючі потреби суспільства в освічених людях висували і
прогресивно мислячих, честолюбних та ініціативних людей, які готові
були брати на себе частину відповідальності за стан у гуманітарній
справі, виступати перед офіційними колами з власними проектами. У
Петербурзі в кінці XVIII – на початку XIX ст. серед інших такою
особою був граф Олександр Строганов – меценат і просвітитель, який
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вдихнув життя в Імператорську публічну бібліотеку; в Одесі – граф
Михайло
Воронцов,
генерал-губернатор
новоросійський
і
бессарабський, а також наближений до нього Олексій Льовшин,
випускник Харківського університету, науковець-сходознавець,
редактор «Одесского вестника». Очевидна заслуга останнього
полягала в тому, що він спільно з однодумцями, що гуртувалися
навколо «Одесского вестника» (поет В.І. Туманський, археологи
І.П. Бларамберг і І.О. Стемпковський, природознавці К.Я. Десмет,
Х.Х. Стевен та ін.), висунув ідею відкриття публічної бібліотеки в
Одесі, а М.С. Воронцова – що підтримав її своїм авторитетом, доніс до
центральної влади побажання одеситів і згодом виступив як меценат,
заохочуючи щедрими дарунками книг
підтримувати бібліотеку інших іменитих
мешканців Одеси. На цю акцію пристали
представники
відомих
сімейств,
переважно із найближчого оточення
Воронцова: Є.А. Ланжерон, Л.О. Наришкін, Гординські, барон Іскуль, князь
Суворов та багато інших.
Слід зазначити, що під кінець
правління Олександра І царський двір
помітно охолов до такої інституції, як
Імператорська
публічна
бібліотека,
втратили свою привабливість урочисті
Граф М.С. Воронцов.
З літографії Ф. Ентцена по зустрічі в пам’ять дня відкриття «храму
просвітництва»,
який,
до
речі,
рис. Генсена з оригіналу
Ф. Крюгера. 1850-ті роки.
фінансувався з бюджету казначейства.
Фонд ОННБ
Ця тенденція збереглася і за часів
Миколи І. За таких умов одесити могли розраховувати, у першу чергу,
на свої сили, розуміння і підтримку громадськості.
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Характеризуючи стрімкий розвиток духовної культури Одеси,
Михайло Попруженко, автор історичного нарису «Одесская городская
публичная библиотека. 1830-1910 г.» та її незмінний директор у 18961920 роках пояснював це тим, що «в Одесу задля вигоди торгівлі у
перші ж роки її існування прибуло дуже багато іноземців, які
принесли сюди широкі погляди на просвітництво, а також і бажання
не позбавляти себе того, до чого вони звикли у себе на батьківщині».
Великий потік іноземної літератури через порт змусив уряд уже 1796
року запровадити цензуру. Не дивно, що в місті була велика кількість
приватних бібліотек, кілька книгарень, а при різних клубах –
«кабінети для читання». Першу згадку про таку «міську бібліотеку»
знаходимо в «Souvenirs sur la revolusion…» (Спогадах про
революцію…, Париж, 1889) графа Рошешуара, який був на службі у
герцога де Рішельє з 1805 до 1812 року. Подібні читальні з приватної
ініціативи діяли паралельно з публічною бібліотекою. Так, відомий
краєзнавець Доротея Атлас, посилаючись на «Одесский вестник» за
1845 рік (№ 59), згадує про «новую русскую библиотеку» Золотова і
Тотті.
Слід віддати належне дипломатичному і виваженому
Льовшину, який задля успіху справи підніс проект своїх однодумців і
майбутнє пожертвування так, ніби цей задум вийшов від генералгубернатора. У своїй доповідній записці він також переконував, що на
даному етапі місто має достатньо засобів для здійснення такої
ініціативи. «Я употребил бы во зло снисходительное внимание Вашего
Сиятельства и даже оскорбил бы особу Вашу, если стал бы доказывать
перед Вами пользу учреждения публичной библиотеки – читаємо у
зверненні Олексія Льовшина. – ...Если мысль сия заслуживает одобрения Вашего сиятельства, то позвольте употребить составленный газетой капитал в сумме 15 тыс. рублей на покупку книг, кои составят
основание здешней городской библиотеки. Полагать должно, что частные приношения деньгами и книгами доставят значительные средства
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к достижению желанной цели. Щедрость и любовь к просвещению
Ваши послужат первым примером. Подражая оному, и я буду просить
общество городское принять от меня приношение книгами».
Льовшин, зокрема, подарував бібліотеці твори стародавніх істориків і
географів, які писали про Причорномор`я.
Таким чином, заснуванню публічної бібліотеки одесити
зобов’язані у першу чергу власним ресурсам, а також авторитету
М.С. Воронцова при дворі. Граф
Воронцов був призначений в Одесу як
генерал-губернатор,
а
службовець
міністерства іноземних справ Льовшин
приїхав в Одесу з Петербурга у почті
останнього як його секретар. Не зайве
нагадати, що вже за рік після здійснення
цього почину О.І. Льовшина буде
призначено градоначальником Одеси
(1831-1837). Йому тоді виповнилося 36
років.
Щоб підкреслити роль Олексія
Льовшина у справі просвітительства,
О.І. Льовшин. Літографія.
Фонд ОННБ
дозволю собі невеличкий відступ. У
своїй першій книзі, «Письмах из
Малороссии» (1816), цей вчений муж у дусі ідей Ґердера пророчив
велике майбутнє українській мові та її носіям, які у майбутньому
будуть «змагатися з найбільш освіченими народами Європи». Саме
Льовшину значною мірою зобов’язаний своєю стрімкою кар’єрою
молодий історик Аполлон Скальковський, якого градоначальник
підтримав у написанні історії Одеси. Цікаво, що цей стислий виклад
мав назву «Первое тридцатилетие города Одессы (1793-1823), первая
история города», у якому помітне місце відводилося українському
фактору, ролі козацтва в освоєнні краю. Зауважте, початок міста
8

185 років
береться не від 1794 року, а роком раніше, коли назва «Одеса» ще не
була затверджена офіційно.
Висловлювання Михайла Воронцова про те, що заможні люди
повинні ділитися своїм багатством, інакше вони можуть викликати
ненависть у сучасників, широко відоме. Меценатство було нормою
поведінки, способом досягнення відносної гармонії і умовою
поступального розвитку суспільства. Як говорилося вище, Одеській
публічній бібліотеці граф М.С. Воронцов подарував зібрання
французьких класиків із власної бібліотеки з маєтку Мошни, що на
Черкащині, у тому числі видання Фірмена Дідо. Пізніше граф
Воронцов неодноразово робив пожертви для придбання нових книг
для книгозбірні. Говорячи про роль певних осіб у заснуванні Одеської
публічної бібліотеки, варто підкреслити, що в деяких публікаціях,
наприклад, у М.Н. Мурзакевича, роль графа Воронцова дещо
перебільшена, що пояснюється тогочасним етикетом і негласним
правилом приписувати першість у всьому особі, вищій за чином.
Як відомо, через епідемію чуми в Одесі наприкінці 1829 року,
відкриття «публічки» відбулося лише наступного року. Для
книгосховища було виділено дві кімнати в «доме присутственных
мест» на Приморському бульварі. Надалі своє місце розташування
бібліотека змінюватиме неодноразово.
Cлід відзначити, що держава брала певну участь у житті
бібліотеки. У політичній системі російського самодержавства Одеська
міська публічна бібліотека перебувала у віданні Міністерства
внутрішніх справ, а з 1837 року – Міністерства народної освіти, однак
фінансувалась установа з місцевого бюджету, а прерогатива
призначати бібліотекаря належала одеському градоначальнику. 1863
року публічна бібліотека перейшла у власність одеського міського
громадського управління.
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У

день відкриття
фонди книгозбірні вже
налічували близько 5000
одиниць зберігання. Від
часу
свого
заснування
протягом дев’яти десятків
років Одеська публічна
бібліотека розвивалась у
першу
чергу
завдяки
Будинок на Приморському бульварі, в
бюджету
міста,
піклуванню
якому в 1829-1873 рр. розміщувалася
своїх іменитих городян та
Одеська публічна бібліотека.
Фонд ОННБ
місцевої інтелігенції, що
було типово для більшості публічних бібліотек Російської імперії, які
виникли в середині – другій половині ХІХ ст. Одеська ініціатива була
підхоплена і розвинута іншими діячами, зокрема президентом Вільноекономічного товариства графом Мордвіновим, який 1830 року
розробив план заснування публічних бібліотек у загальноросійських
масштабах. При цьому першість у цій справі Олексія Льовшина була
забута. У довідкових виданнях, де є ім’я О.І. Льовшина, його рідко
згадують як фундатора Одеської міської публічної бібліотеки.
Цілком зрозуміло, що ефективність діяльності будь-якої
установи, незалежно від спрямування, навіть при стабільному
фінансуванні, значною мірою обумовлена людським фактором.
Заснування бібліотеки цю тезу переконливо підтвердило. Ще більше у
цьому переконуєшся, знайомлячись з її майже двохсотлітньою
історією.
Збільшення фондів і попиту на книги, їх доступність
створювали ситуацію, яка потребувала бібліотекаря-просвітянина,
свідомого своєї місії. У різний час Одеську міську публічну бібліотеку
очолювали особи, які зробили посильний, а в окремих випадках
видатний внесок у її розвій, що не обов’язково залежало від терміну їх
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перебування на посаді бібліотекаря: А.Ф. Спада (1829—1842),
М.Н. Мурзакевич (1843—1852), А.Б. Ашик (1852—1854), М.І. Керстич
(1854—1868), М.Ф. де-Рібас (1868—1882), В.О. Яковлєв (1882—1896),
М.Г. Попруженко (1896—1919).
Давайте подивимося на історію бібліотеки через призму
особистостей її очільників.
Антон Спада (1779-1843)
Зростання ролі бібліотеки у культурно-освітньому житті
суспільства не залишилося поза увагою дослідників. В Одесі піонером
цієї справи був Михайло Никифорович Мурзакевич. Він, зокрема,
залишив цікаву статтю про свого попередника на посту бібліотекаря
Анатолія (Антона Францевича) Спаду, надруковану в «Записках
Императорского Одесского общества истории и древностей» за 1844
рік. Саме цьому вихідцю з Італії, раніше підданому Великого
герцогства Тосканського, випала честь першим очолити Одеську
публічну бібліотеку. 1801 року він приїхав до Росії, жив у Петербурзі, а
з 1819-го і до своєї смерті — в Одесі.
Кар’єрі Антона Спади активно сприяли місцеві аристократи й
чиновники, зацікавлені, зокрема, в біографічних дослідженнях
останнього. Писав Спада виключно французькою мовою. Так, у
столиці він користувався протекцією князя Бєлосельського, в Одесі —
спершу князя В.П. Кочубея, а згодом президента Товариства історії та
старожитностей графа О.С. Строганова та графа М.С. Воронцова. Не
останню роль у призначенні Спади бібліотекарем Одеської міської
публічної бібліотеки відіграла та обставина, що він мав звання
«почесного бібліотекаря» Імператорської публічної бібліотеки в
Петербурзі — закладу, який для одеситів служив прикладом.
А.Ф. Спада належав до кола Воронцова – Льовшина, він також
співпрацював з газетою «Одесский вестник», яка ініціювала створення
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бібліотеки. Відомо також, що Спада був у числі перших жертводавців
книг для бібліотеки.
Сучасники ставилися до Антона Спади не без іронії. Як писав
свого часу Микола Мурзакевич, «занимался этой обязанностью
(бібліотекаря) сколько преклонные лета дозволяли», віддаючи
перевагу написанню французьких віршів та статей про драматичне
мистецтво. Частину коштів, які призначалися на придбання книг для
публічної бібліотеки, він, не соромлячись, витрачав на подарунки
актрисам. Михайло Воронцов, а також наступники Олексія Льовшина
на посту градоначальника вибачали йому подібні вольності, цінуючи
його як освіченого й цікавого співрозмовника та бажану в світському
товаристві особу. Як зазначав у своєму історичному нарисі Михайло
Попруженко, за керівництва Антона Спади бібліотека часто була
зачинена, а взимку не опалювалась і взагалі перебувала «під замком».
Місто, яке фінансувало бібліотеку, фактично не цікавилося цією
установою аж до 1865 року, коли бібліотека, як уже зазначалося вище,
повністю перейшла у відання міської думи. Не фіксувалися
відвідування бібліотеки та видача книг читачам. Навіть облік книг, що
були придбані (переважно іноземні видання), вівся недбало, а книги
закуповувалися безсистемно. З огляду на своє виховання та освіту
тодішній бібліотекар не цікавився вітчизняними виданнями, і ті
російськомовні книги, які надійшли в 1830-ті роки, як стверджує
М.Г. Попруженко,
надходили
переважно
із
канцелярії
градоначальника Льовшина або від жертводавців.
Задля справедливості відзначимо, що найбільша заслуга
Антона Спади на посту бібліотекаря полягала у започаткуванні
генерального каталогу («Catalogue général…») у 374 аркуші, який він,
найвірогідніше, склав на пропозицію О.І. Льовшина. Каталог мав 22
розділи і включав переважно видання іноземні та стародавніми
мовами, за винятком журнальної російської періодики. Бібліотека
набула характеру переважно наукової, і цю особливість вона
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зберігатиме й надалі. На початку 1843 року, тобто коли Спада відійшов
від справ, фонд бібліотеки нараховував близько 3 тисяч видань (8758
одиниць зберігання). За 12 років служби Спади бібліотекарем установа
навіть не подвоїла власного фонду.
Микола Мурзакевич (1806-1883)
Після смерті першого бібліотекаря виникла вакантна посада,
на яку претендували не тільки одесити, але й москвичі. До честі графа
Воронцова, перевага була віддана людині, яка пов’язала своє життя з
Одесою, вирізнялася різнобічністю інтересів і робила чимало для
дослідження історії краю — Миколі Никифоровичу Мурзакевичу.
Мурзакевич походив з освіченої сім’ї смоленського священика. Його
батько був автором кількох книг, у тому числі «Истории губернского
города Смоленска» (1803). У колі інтересів М.Н. Мурзакевича були
історія, археологія, епіграфіка, нумізматика, географія, сільське
господарство, статистика, педагогіка.
У часи порто-франко Одеса стрімко розвивалася і
приваблювала багатьох перспективних людей. Місто гостро
потребувало кваліфікованих кадрів, викладачів. М.Н. Мурзакевич
приїхав до Одеси у 1830 році на запрошення однокурсника по
Московському університету Михайла Кир’якова-молодшого —
прогресивного історика, учасника французької революції 1830 року.
Мурзакевич пройшов шлях від службовця митниці, асистента
викладача ліцею до авторитетного науковця, викладача й
адміністратора. В історію культурного розвитку Одеси він вписав своє
ім’я як ініціатор створення Товариства старожитностей, яке постало
1839 року. Був його секретарем, віце-президентом, директором музею
старожитностей, що певний час складав єдине ціле з публічною
бібліотекою. Захистивши магістерську дисертацію, став професором
Рішельєвського ліцею (1840). Лише на чотирнадцятий рік існування
Одеської публічної бібліотеки Мурзакевич обійме посаду бібліотекаря.
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Згодом стане директором Рішельєвського ліцею (1852-1857). Його
внесок у науку, в культурний розвиток Одеси очевидний. Сучасники
залишили вичерпну і лаконічну характеристику цієї непересічної
особи: «Мурзакевич прост, незамысловат, его характеристики
грубоваты, но все это искупается горячей преданностью правде и
науке». Справді, можна лише дивуватися кипучій енергії цього
чоловіка, його громадській активності, участі в археологічних і
видавничих проектах, у викладацькій діяльності, інтенсивній
публіцистиці, успішній адміністративній роботі. При цьому жив
скромно. Його невибагливість та економність у побуті дозволяла
купувати книги, картини й заощаджувати кошти.
Зриміше
уявити
особу
М.Н. Мурзакевича дозволяє нова книга
Григорія Гусейнова «Між часом і морем»
(К., 2013). Це була амбітна і суперечлива
особа, педантична в роботі. Як викладач
Мурзакевич не користувався авторитетом
в учнів — «огромного роста, тучный,
великий чревоугодник, наводил на всех
страх». Його порівнювали із гоголівським
Собакевичем. Грубуватість, уїдливість,
крутий
норов
та
заздрісність
відштовхували від цього «археолога
весьма скромной деятельности» багатьох
М.Н. Мурзакевич.
колег. За ментальністю — типовий
Фото. Фонд ОННБ
«великорос»,
панславіст,
близький
приятель М. Погодіна. Відомо, що саме остракізм Мурзакевича,
спрямований на «доброго, чесного і люб’язного» (за його ж власним
висловом) історика Аполлона Скальковського, зрештою змусив того
відмовитися від роботи в Товаристві історії та старожитностей.
Водночас Мурзакевич, який користувався покровительством графа
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Воронцова, був несхитним, принциповим і відвертим у спілкуванні з
вищестоящими, що, зрештою, мало для нього сумні наслідки. «Через
конфлікт з примхливим попечителем Одеського навчального округу
Миколою Пироговим, — читаємо у Григорія Гусейнова, — 1857 року
тепер уже непоступливий Микола Мурзакевич отримав поразку і
змушений був залишити службу. На ту пору Михайла Воронцова, який
міг би захистити віддану йому людину, в місті не було».
Вступивши на посаду бібліотекаря у 1843 році, Мурзакевич
провів ревізію наявних книг, удосконалив каталог, зробивши його
російськомовним. Книги систематизувалися за 23 розділами,
охоплюючи основні галузі науки. Він виробив план закупівель книг і
періодики за галузями знань та історичними періодами, зокрема епохи
царювання Катерини ІІ, а також обміну книг за рахунок дублетів. Для
системного поповнення бібліотеки Микола Мурзакевич налагодив
співробітництво з різними російськими установами, інституціями
Петербурга, Москви, міст Кавказу, які надсилали обов’язковий
примірник своїх видань Одеській міській публічній бібліотеці,
Імператорською Академією наук, Міністерством народної освіти,
іншими міністерствами й товариствами. Завдяки налагодженій і
продуманій роботі на 1852 рік, коли Мурзакевич залишив бібліотеку,
присвятивши себе викладанню в Рішельєвському ліцеї, книгозбірня
нараховувала 12 022 примірники. Якщо зважити, що майже увесь 1843
рік, коли тривав прийом та опис бібліотечного фонду і коли кілька
років під час Кримської війни бібліотека не діяла, то, фактично, за
якихось шість років її фонд збільшився на 3264 одиниці зберігання.
Якщо 1843 року бібліотеку відвідало 400 осіб, то в наступні роки ця
цифра зросла до трьох тисяч читачів на рік — переважно викладачів,
учнів, чиновників і духовних осіб. Навіть сам факт існування подібної
статистики свідчить на користь професійного підходу тодішнього
бібліотекаря, який встановив «планку» для своїх наступників. Саме за
часів управління бібліотекою М.Н. Мурзакевича вперше був
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збільшений штат працівників (з’явився помічник бібліотекаря),
бібліотека була відділена від Міського (археологічного) музею і
виникла ідея спорудження спеціального приміщення для міської
публічної книгозбірні.
Антон Ашик (1802-1854)
Справу М.Н. Мурзакевича продовжив його наступник —
енергійний Антон Бальтазарович Ашик, серб за походженням, який
також перебував у штаті новоросійського генерал-губернатора. Раніше
він був на службі у протеже графа Воронцова, керченського
градоначальника І.О. Стемпковського. Останній захоплювався
історією Причорномор’я і подарував Одеській публічній бібліотеці
прекрасно систематизовану колекцію із 400 видань з історії та
археології краю. На момент призначення Ашик уже був автором
кількох відомих досліджень з історії та археології Криму.
Оскільки фінансування з міського бюджету на закупівлю
нових книг було недостатнім (300 руб. сріблом на рік при загальному
бюджеті 1339 руб.), Антон Ашик налагодив широкі контакти з
приватними особами — потенційними жертводавцями. Він
наполегливо продовжував справу щодо отримання обов’язкового
примірника від різних установ, поширював у пресі інформацію про
нові надходження, стимулюючи в такий спосіб приватну ініціативу
громадян. Так, у бібліотеці була заведена спеціальна книга, в якій
вказувалися імена благодійників. Він також добивався коштів на
збільшення жалування штатним працівникам бібліотеки та видання
нового, повнішого каталогу. Однак міська дума на це не погодилася. За
два роки керівництва Ашика кількість читачів бібліотеки зросла до
3523. Читальня вже не вміщувала ні відвідувачів, ні книг. Знову гостро
постало питання про спорудження спеціального бібліотечного
приміщення. Штат працівників зріс до трьох осіб — бібліотекар
(директор) і два помічники.
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Микола Керстич (? – після 1868)
Після смерті Антона Ашика бібліотека була опечатана і більше
року не функціонувала, оскільки новопризначений її очільник Микола
Іванович Керстич розпочав повну ревізію фондів і майна книгозбірні,
яка потребувала впорядкування. Нова біда, яка спіткала Одесу, що
опинилася в епіцентрі військових дій під час Кримської війни (1854—
1856), ще на кілька років затягнула відкриття книгозбірні. Найбільш
цінні видання (137 томів) восени 1855 року були запаковані й вивезені,
вірогідно, у маєток М.С. Воронцова в Мошни, а майно та фонди, що
залишилися, — до одного із заміських маєтків, у «Водяну Балку». Вони
були повернуті вже у лютому 1856 року. Бібліотека потребувала
докорінної реорганізації, яку і здійснив Керстич протягом наступних
двох років.
Підсумовуючи внесок Миколи Керстича у справу розвитку
міської публічної бібліотеки, відзначимо, що він, по-перше, зберіг
фонди під час війни; по-друге, провів певну реформу: по-новому
вмеблював приміщення, систематизував книги по відділах, підготував
і видав новий каталог, розширив контакти, у тому числі міжнародні
(США, Франція), з бібліотеками та університетами, активізував
відносини з потенційними жертводавцями. Так, 1858 року кількість
подарованих книг досягла 1483 томів. Загальний же обсяг фондів було
доведено до 28 607 одиниць зберігання. Кількість читачів за неповний
1858 рік досягла 5009. Тенденція до зростання числа відвідувачів
збереглася і надалі: 6700 — у 1859 році і 9232 — у 1863. Ці успіхи були
би помітнішими, якби збільшилося фінансування бібліотеки. У плани
Керстича входило розширення штату бібліотечних працівників,
збільшення робочого дня, у перспективі — розробка нового
архітектурного проекту щодо зведення спеціальної споруди для
бібліотеки тощо. На жаль, звернення до дворянства краю та міської
думи, яка після скасування порто-франко відчувала фінансовий
дефіцит, не мало успіху.
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Михайло де-Рібас (1807-1882)
Перебування на посту бібліотекаря Михайла Феліксовича деРібаса, «представника одеської старовини», порівняно з попередніми
роками — це стабільний період в історії Одеської міської публічної
бібліотеки. Призначений на посаду 1868 року, він залишався у цій ролі
до кінця свого життя. Керівництво бібліотекою де-Рібаса збіглося з
періодом реформування закладу 1865 року, підвищеної уваги міста до
його потреб. З часом це проявилося в тому, що міська дума створила
спеціальну комісію, яка, з-поміж іншого, опікувалася потребами
книгозбірні, а також започаткувала інститут опіки, призначаючи на
посаду опікуна, а згодом і «товариша опікуна» з числа впливових та
авторитетних у наукових колах осіб. За часів управління закладом деРібаса на цій почесній посаді були барон О.О. Стуарт, К.К. Сікард,
Є.Б. Тімонов.
Публічна
бібліотека
утвердилася як сховище науководовідкової
літератури,
що
призначалося «исключительно только
для тех, кто серьезно занимается
работами по какой-нибудь отрасли
науки или делами, требующими иногда
более или менее обширных справок и
выписок из книг».
Михайло де-Рібас — племінник
адмірала Йосифа де-Рібаса, тривалий
час був редактором на той час
франкомовної версії газети «Одесский
вестник» — «Journal d`Odessa», служив
у відомстві Міністерства іноземних
справ, згодом — в Одеському комітеті іноземної цензури. Сам факт
його призначення бібліотекарем свідчить на користь того, що
книгозбірня відігравала помітну роль у культурному житті міста і
Будинок Папудова
на Соборній площі, у якому
розміщувалася бібліотека
з 1874 по 1883 р. Фото.
Фонд ОННБ
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потребувала на цю посаду людини широкої освіти. Крім володіння
французькою, італійською, іспанською, польською, російською
мовами, він, як писали дослідники, також «оставил рукописи на
чистейшем украинском языке». Не виключено, що новопризначений
генерал-губернатор граф О.Г. Строганов бажав також підтримати
знаменитий рід, який переживав фінансові труднощі (батько Михайла
після смерті в 1845 році залишив сім’ї великі борги).
Михайло де-Рібас продовжував справу, розпочату своїми
попередниками і вживав енергійних заходів щодо впорядкування і
збільшення бібліотечних фондів, унормування ведення та видання
нового каталогу, розширення площі закладу. Міська дума пішла
назустріч побажанням читачів і внесла зміни в графік роботи
бібліотеки. Тепер книгозбірня працювала й у вечірні години. Кількість
відвідувачів сягнула 30 тисяч на рік, а фонди її у 1880 році перевищили
кількісний показник у 42 тисячі томів. Одесити отримали структуру,
яка працювала, як добре запущений механізм.
Стало очевидним, що приміщення на Приморському (тоді
Миколаївському) бульварі вже не вміщає всіх бажаючих. Заплановані
в будинку ремонтні роботи змусили до пошуків нового приміщення.
М.Ф. де-Рібас наполегливо порушував перед міською владою питання
про необхідність зведення спеціальної бібліотечної споруди. 1873 року
бібліотека отримала тимчасове приміщення, спершу — в будинку
відомого громадського діяча, гласного міської думи О.С. Веліканова,
на Грецькій вулиці (не зберігся), а наприкінці 1874-го — в будинку
Папудова на Соборній площі. Робота де-Рібаса у цьому напрямі 1882
року увінчалася успіхом — міський голова Г.Г. Маразлі дав згоду
профінансувати будівництво нової споруди для публічної бібліотеки й
музею Одеського товариства історії та старожитностей (нині
Археологічний музей). Це рішення було прийняте за місяць до
кончини Михайла де-Рібаса. Побачити втілення своєї мрії Михайлові
Феліксовичу вже не судилося (помер 3 квітня 1882 року).
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Насамкінець хочу звернути увагу ще на одну обставину: серед
помічників Михайла де-Рібаса згадується ім’я одного з його синів —
Олександра (Станіслава) Михайловича де-Рібаса (у Попруженка —
С.М. де-Рібас), автора нарисів «Старая Одесса», якому судилося в
майбутньому відіграти важливу роль у розвитку міської публічної
бібліотеки.
Володимир Яковлєв (1840-1896)
Щороку
збільшувалися
бібліотечні
фонди, у тому числі за рахунок жертводавців,
зростало фінансування закладу з міської казни.
На 1882 рік воно складало 7310 руб. Звертає на
себе увагу ще одна обставина: бібліотекарів
після А. Спади обирають лише з місцевої
інтелігенції, майже виключно істориків за
фахом, які є авторами багатьох ґрунтовних
історико-краєзнавчих досліджень, переважно з
історії Одеси або причорноморського краю. Це,
В.О. Яковлєв. Фото.
як правило, інтелектуали, чия діяльність не
Фонд ОННБ
давала їм достатніх засобів для існування.
Вступивши на посаду бібліотекаря, її очільник залишався на ній
пожиттєво. Ці спостереження справедливі й щодо наступника
Михайла де-Рібаса на посту бібліотекаря, відомого історика літератури
та воєнної історії Одеси професора Володимира Олексійовича
Яковлєва. Цю посаду він посів 15 листопада 1882 року, але невдовзі,
після скорочення штату (було скасовано посаду головного
бібліотекаря, оскільки його платня «увеличивает слишком большой
бюджет библиотеки»), залишив її. Повторне призначення професора
Яковлєва відбулося 15 березня наступного року, але вже як помічника
бібліотекаря, на місце звільненого І.П. Шаповалова. Останній на цій
посаді незмінно перебував 25 років. Призначення В.О. Яковлєва на
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пост бібліотекаря відбувалося непросто, в очікуванні переходу
установи у нове приміщення. Ці перипетії описані у раніше
згадуваному історичному нарисі Михайла Попруженка. 22 серпня 1883
року відбулося урочисте відкриття нової бібліотечної будівлі,
спорудженої за проектом Ф. Гонсіоровського. Яковлєв з цієї нагоди
видав брошуру «К новоселью городской публичной библиотеки в
Одессе», яку присвятив Г.Г. Маразлі.
В.О. Яковлєв походив із зрусифікованої німецько-італійської
сім’ї. Його мати, корінна одеситка, італійка, до заміжжя – Перозіо
(можливо, Марія Феліксовна?), батько –
відомий
громадський
діяч, позашлюбний син
сибірського
генералгубернатора
Пестеля,
дядька страченого декабриста.
Володимир
Яковлєв був вихованцем
Будівля Одеської публічної бібліотеки і
2-ї одеської гімназії та
Музею старожитностей на Думській площі.
Рішельєвського ліцею,
1883 р. Арх. Ф.В. Гонсіоровський
навчався
в
Петербурзькому університеті, а після його тимчасового закриття в 1863 році
перевівся до Київського університету св. Володимира, де складав
іспити, до речі, батькові відомого одеського історика І.А. Лінниченка.
Під час навчання, а також пізнішого викладання в гімназіях і
училищах Петербурга багато й плідно працював з фондами
Імператорської публічної бібліотеки. Маємо вже другу особу з числа
бібліотекарів (після Спади), яка знала, як поставлено справу в
столичній «публічці». Яковлєв викладав російську словесність також у
Дерптському та Варшавському університетах. Перший покинув через
відсутність інтересу місцевої учнівської молоді до російської мови і
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літератури, а другий – після тяжкого захворювання (яке, зрештою, і
зведе його у могилу в п’ятдесятишестирічному віці).
Тяжко хворий Яковлєв повернувся на батьківщину з річною
пенсією 1300 руб. і за кілька років, використовуючи одеські
знайомства, домігся посади бібліотекаря. За спогадами сучасників,
Володимир Олексійович був багатодітним батьком, але поганим
сім’янином, що певною мірою пояснює його марнотратство та
залежність від кредиторів. У маленькому директорському кабінеті
часто можна було застати єврея-лихваря, з яким Яковлєв був аж
занадто привітним і доброзичливим. У Яковлєва були свої
противники, яким він методично мстив, використовуючи свій
природний розум та дотепність. Про це можна докладніше дізнатися у
спогадах Івана Лінниченка та Олександра Маркевича. Спогади цікаві
багатьма
побутовими
подробицями
і
суб’єктивними
характеристиками.
Якою є роль Яковлєва на посту директора бібліотеки? На той
час Одеса стала одним із трьох провідних культурних центрів
Російської імперії, установи якої фінансувалися з державного та
місцевого бюджетів. Призначення Володимира Яковлєва забезпечило
бібліотеці поступальний розвиток і допомогло у вирішенні складних
особистих проблем науковця. Він з’явився «в потрібний час у
потрібному місці».
У повсякденні Яковлєва знали як особистість цікаву, навіть
яскраву. Думки сучасників неоднозначні, але усі сходяться на тому, що
його перебування на посту бібліотекаря мало для установи, розвитку
освіти і науки позитивні наслідки. Це була відкрита, весела,
комунікабельна людина, яка подобалася не лише представницям
протилежної статі. Вже за п’ять хвилин після знайомства складалося
враження, що ти знаєш цього чоловіка тривалий час. За свідченнями
сучасників, Володимир Яковлєв представляв собою «велику дитину,
безтурботну і непрактичну». Мова його була вільна, він вирізнявся
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дотепністю, насмішкуватістю, часом бував навіть уїдливим і
презирливо-безпощадним, але сучасники йому вибачали, бо водночас
він був людиною чуйною, доброю, з великою долею самоіронії. Він не
терпів людської дурості та хамства, тому не зважав на чини й
особистості.
У період дванадцятирічного перебування на посту директора
бібліотеки Володимир Яковлєв майже подвоїв її фонди (з 50 до 90 тис.
прим.). Цьому значною мірою сприяло активне листування з
відомими вченими та університетами світу. За виділені кошти він
також купував рідкісні видання на книжковому товчку. Володимир
Олексійович піклувався і про рівномірне поповнення необхідною
літературою наукових фондів – юриспруденції, богослов`я,
математики, географії, сільського господарства та ін. З цією метою
запрошував як консультантів відомих науковців. Володимиру
Яковлєву вдалося також створити іменний фонд магістра цивільного
права Олександра Борзенка (пізніше розформований). Існує каталог
фонду, виданий на кошти графа М.М. Толстого (1911). Завдяки
зусиллям Яковлєва відбулося пожертвування книг із особистої
бібліотеки археолога, почесного члена Товариства історії та
старожитностей Платона Бурачкова (у Товаристві Яковлєв довгий час
обіймав посаду вченого секретаря). Робота з каталогами та звітність
про діяльність бібліотеки залишалися важливою ділянкою його
роботи.
Зростання фондів гостро поставило питання реконструкції
будівлі. Вона була розширена за рахунок добудови з боку будинку
князів Гагаріних. Левова частка коштів на цю справу була виділена
міським головою Григорієм Маразлі, решта – з міського бюджету.
Чи не вперше громадськість, переважно професори
університету, в 1893 році влаштувала директору бібліотеки публічне
вшанування званим обідом на честь десятиліття його перебування на
цьому посту.
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У своїх прагненнях Володимир Яковлєв мав підтримку
багаторічного попечителя бібліотеки професора О.І. Кирпичникова та
товариша попечителя Я.О. Новикова.
В останній період свого життя змучений хворобою Володимир
Яковлєв все рідше з’являвся в бібліотеці, передавши свої обов’язки
помічникам – підготовленим ним кадрам, які могли продовжувати
корисну просвітницьку справу. Серед них і достатньо досвідчені
В.Х. Лундіус, Л.М. де-Рібас, син покійного М.Ф. де-Рібаса.
Стан здоров’я Яковлєва потребував свіжого повітря та спокою.
Через хворобу в нього з’явився дефект мовлення. Тож згодом він
придбав садибу неподалік Одеси в селі Куртівка (нині с. Новоукраїнка,
Роздільнянського р-ну), де з весни проводив більшість часу,
доглядаючи сад, ремонтуючи знедбаний сільський будинок та
переймаючись освітянськими проблемами цього поселення.
Фактично з 1895 року, за рік до
смерті,
він
безпосередньо
справами
бібліотеки не займався.
Михайло Попруженко (1866-1944)
На кінець ХІХ ст. бібліотека увійшла
у найбільш стабільний період свого
розвитку, перетворившись на потужний
центр наукової літератури не лише міста,
але й краю.
Справу попередників судилося
продовжити відомому одеському історикуМ.Г. Попруженко. Фото. слов’янознавцю
та
літературознавцю
1880-ті рр. Фонд ОННБ
Михайлу Георгійовичу Попруженку, який
відіграв визначну роль у розвитку Одеської міської публічної
бібліотеки. Він на той час установив своєрідний рекорд перебування
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на посту директора книжкової скарбниці, плідно працюючи як її
очільник протягом двадцяти трьох років.
Дослідники звертають увагу на стрімке входження Михайла
Попруженка до наукових кіл, перш за все як викладача
Новоросійського університету. Після його закінчення (з двома
золотими медалями і ступенем кандидата) він залишається на кафедрі
як стипендіат і вже за три роки стає приват-доцентом «alma mater».
Крім природного розуму, освіченості, працелюбності та свідомого
звуження сфери спеціалізації (у чому був антиподом Мурзакевичу),
такий стрімкий розвиток не в останню чергу уможливила
вдосконалена ним методика опрацювання джерел – досвід, який
згодом прислужився Попруженку під час його директорства.
Як і Мурзакевич, Попруженко походив із високоосвіченої сім`ї
священика – протоієрея і богослова, зрусифікованого українця
Г.І. Попруженка, викладача Херсонської духовної семінарії. Крім
староболгарської та інших слов’янських мов, Михайло Георгійович
був знавцем класичних мов, санскриту, а також литовської та
румунської, що відкривало йому широкі можливі до опрацювання
першоджерел. Попруженко зробив значний внесок у вітчизняну
історіографію, зокрема славістику. Про це писали дослідники життя й
творчості М.Г. Попруженка (Г.Д. Зленко, Л.В. Арюпіна, О.Б. Дьомін,
А.І. Мисечко,
О.Д. Макміллан
та
ін.).
Південнослов’янська
середньовічна література була серед його пріоритетів. Достатньо
згадати, що магістерська дисертація Попруженка, яку він успішно
захистив у 1894 році, була присвячена історії літературної діяльності в
Сербії в XV ст. Уже за п’ять років молодий вчений захистив у Харкові
у відомого професора М.С. Дринова докторську дисертацію на тему
«Синодик царя Бориса (Борила)» (ХІІІ ст.). Серед інших праць, які
були віхою в дослідженні рукописів антиєретичного змісту, слід
згадати «Слова Козьми Пресвітера». Дві останні були опубліковані вже
за часів його директорства. Наукові розвідки М.Г. Попруженка,
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зокрема оприлюднення важкодоступних джерел, високо цінували
його сучасники, наприклад, І.Я. Франко.
Перше письмове підтвердження про Попруженка-бібліотекаря
ми знаходимо в «Звіті Одеської публічної бібліотеки» за 1895 рік за
підписом Попруженка як її виконавчого директора. «Звіт» був
виданий у травні 1896 року, вже після смерті В.О. Яковлєва. Сам
Михайло Георгійович у згадуваному історичному нарисі «Одесская городская публичная библиотека, 1830-1910 г.» цей епізод описує від
третьої особи таким чином: «Заместителем В.А. Яковлева был назначен профессор М.Г. Попруженко, а на должность попечителя библиотеки 4 декабря 1897 г. избран граф Михаил Михайлович Толстой, товарищем попечителя оставался Яков Александрович Новиков…»
Внесок графа М.М. Толстого у подальший розвиток бібліотеки можна
порівняти хіба що з внеском О.І. Льовшина, графа М.С. Воронцова і
Г.Г. Маразлі. Для Попруженка моральна і матеріальна підтримка цього
аристократа на користь просвітництва мали вирішальне значення. На
посаді попечителя публічної бібліотеки багато посприяв її розвою і
професор О.І. Кирпичников (до 1897 р.), чий портрет свого часу
прикрашав зал імені графа М.М. Толстого (нині музей книги). На
жаль, у сучасній довідковій літературі його громадська активність на
цьому поприщі, фактично, залишається поза увагою дослідників.
У якому стані отримав заклад Михайло Попруженко? Згідно зі
статистикою на 1 січня 1895 року фонд книгозбірні за прийнятою на
той час системою підрахунку налічував 80 000 примірників, кількість
відвідувачів зросла до 76 988, а фінансові вливання – до 10 020 руб. на
рік. Згідно з новими правилами (1891) змінився і розпорядок роботи
бібліотеки, яка тепер працювала протягом дня без перерви, щоденно,
навіть у неділю та святкові дні, щоправда, в обмеженому режимі. Ще в
1883 році була втілена мрія М.Ф. де-Рібаса про видання каталогу
друкованих видань бібліотеки, яку здійснили вже його наступники. Це
було продовжуване видання, яке доповнювалося новими
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надходженнями (1885, 1889, 1895). Полегшував читачеві пошук
необхідної літератури також зведений алфавітний покажчик, виданий
1895 року.

Засідання будівельної комісії зі
спорудження бібліотеки. Справа-наліво: О. Бернардацці, Ф. Нештурх, М.Попруженко, М.Депп (?)
Другий зліва – граф М. Толстой.
Середина 1900-х рр. Фонд ОННБ

Спрямування діяльності
нового очільника бібліотеки було
таке: поповнення фондів, у тому
числі за певними історичними
періодами, створення іменних
фондів; ведення систематичного
обліку
через
формування
картотеки та видання каталогів;
участь у науково-видавничій
діяльності. Значна увага приділялася статистиці відвідування,
створенню сприятливих умов для
читачів.

Вкотре гостро поставало
питання подальшого розширення корисної площі бібліотеки, яка на
ділянці Товариства історії та старожитностей була обмеженою. У 1900
році бібліотечний фонд складав 100 000 томів (у середньому щороку
він зростав на 1/10). Потрібно було вирішити комплекс проблем:
розробка проекту модерної споруди, якої вистачило б на кілька
поколінь одеситів, його фінансування, обрання зручного місця для
зведення майбутньої будови. Усі етапи цього процесу детально
описані у згадуваному нарисі Попруженка.
Посприяла реалізації задуманого десятимільйонна державна
позика, яку отримало місцеве самоврядування у 1902 році. Завдяки
наполегливості товариша міського голови, завідуючого народною
освітою О.О. Швенднера, передбачалася відповідна стаття витрат для
зведення нової бібліотечної споруди у сумі 200 000 руб. Олександр
Швенднер, до речі, інженер і архітектор за освітою, у подальшому
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всіляко блокував неодноразові спроби окремих членів міської управи
переглянути це рішення на користь інших проектів.
Завдяки клопотанню попечителя бібліотеки графа Михайла
Толстого на розі вулиці Херсонської і провулку Ляпунова міська
управа погодилася виділити ділянку в 2136 м. кв. (частину її займало
2-ге відділення міської лікарні). Була створена спеціальна комісія на
чолі з міським головою Павлом Зеленим, до якої увійшли гласні
міської думи О.О. Швенднер, М.М. Дітерікс та ще кілька осіб. Серед
інших членів комісії – попечителі бібліотеки граф Михайло Толстой і
Яків Новиков, бібліотекарі Михайло Попруженко і його помічник
Людвіг де-Рібас, бібліотекар університету Л.Ф. Брук, спеціально
запрошені: інженери М.О. Депп та І.О. Лішин, архітектори
О.Й. Бернардацці
(генпідрядник)
і
Ю.М. Дмитренко.
Для
оперативності була утворена підкомісія, яка виробила план робіт.
Розробку проекту доручили талановитому одеському архітектору,
нащадку чорноморських козаків Федору Нештурху (Нестурху), який
на клопотання графа Толстого був відряджений до Петербурга,
Москви, Варшави та Харкова для детального ознайомлення з
тамтешніми найновішими бібліотечними спорудами.
25 червня 1904 року міська дума затвердила представлений
Нештурхом проект. У його стилістиці поєднувалися неостиль
(британський варіант «новогрецького стилю») і рання сецесія. Усього
зодчий розробив шість варіантів проекту. Зведення передбачалося
лише з вогнестійких матеріалів (цегла, бетон, залізо). Організація
усього комплексу робіт була покладена на новоутворену виконавчу
комісію, в якій провідну роль відігравали заступник міського голови
М.М. Дітерікс, граф М.М. Толстой, архітектори Ф.П. Нештурх,
О.Й. Бернардацці та бібліотекар М.Г. Попруженко. Михайло
Георгійович був посвячений у деталі проекту, слідкував за ходом
будівництва. Згодом займався навіть підбором меблів для приміщень
бібліотеки.
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«Семидесятипятилетие
библиотеки (в 1905
году), – читаємо у
Попруженка, – отмечается закладкой нового здания, а 19 февраля
1907 года это здание,
сооруженное по всем
требованиям
совреОдин із проектів Одеської міської публічної
менной библиотечнобібліотеки арх. Ф.П. Нештурха. Фонд ОННБ
строительной техники,
открывается для публики, в этот же день празднуется и самое 75-летие
библиотеки». (Уточнимо, що датою заснування бібліотеки нині
вважається дата підписання відповідного рескрипту імператором, а не
дата її відкриття).
Будівля була зведена в рекордно короткий термін – один рік і
один місяць, і це в період революційних 1905-1907 років! Відкриття
бібліотеки стало визначною подією не лише в культурному житті
краю. Одесити отримали телеграми з більш ніж сорока міст і містечок
Російської імперії. Урочистості з нагоди відкриття нової споруди
почалися молебнем, який здійснив архієпископ Одеський і
Херсонський Дмитро. На молебні були присутні одеський
градоначальник, генерал-майор О.Г. Григор’єв, міський голова
В.Я. Протопопов, гласні думи, представники громадськості.
Після офіційних осіб з доповіддю виступив бібліотекар,
професор М.Г. Попруженко. Її текст повністю цитується в його
історичному нарисі і містить детальний виклад подій, пов’язаних зі
спорудженням нової будівлі.
Того ж року, у зв’язку з десятою річницею діяльності
М.М. Толстого як попечителя бібліотеки, зал, у якому зберігалися
книги з колекції мецената, згідно з постановою міської думи, назвали
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на його честь – «Зал імені графа М.М. Толстого». Тут же був портрет
М.М. Толстого, написаний М.Д. Кузнєцовим (нині він замінений
високоякісною копією за авторства В.О. Межевчука, а оригінал
зберігається в Одеському художньому музеї). 1909 року граф
подарував бібліотеці ділянку землі, яка примикала до бібліотечного
подвір’я, для будівництва у перспективі книгосховища, адже при
існуючих темпах поповнення фондів з цією проблемою бібліотека
могла зіткнутися вже за п’ятнадцять-двадцять років.
Щодо обліку надходжень і відвідувань був вироблений певний
принцип ведення статистики: бралися до уваги кількість виданих
читацьких квитків, у т.ч. за статевими ознаками, кількість відвідувань,
вимог та відмов читачам із зазначенням причини, суми пожертвувань
тощо. На момент відкриття нової споруди кількість відвідувань
досягла цифри 149 922, бібліотечний фонд нараховував 133 673 томів
(67 378 назв), а розмір грошових вливань – 19 690 руб., з яких ½
виділялася на утримання штату. У 1912-1915 роках ця цифра навіть
зменшиться на 290 руб., але вже на 1916 рік зросте до 19 740 руб. У
1917 році був виданий друкарським способом звіт бібліотеки за 1916
рік, останній із наявних. Згідно з опублікованими даними загальна
кількість фонду становила 183 717 томів (98 652 назви), кількість
відвідувань – 139 452 (на 10 470 менше у порівнянні з 1907 роком), що
було викликано участю Росії у І Світовій війні. Внаслідок мобілізації
скоротилася також кількість співробітників бібліотеки. Окремі з них
після поранення були поновлені в штаті, як, наприклад, молодший
бібліотекар, поручик Вільгельм Гнанг. На грудень 1919 року кількість
працівників закладу становила 16 осіб (з сім’ями – 41 особа). Усі вони
проживали на території бібліотеки, у т.ч. й сім’я Попруженка, яка
складалася з чотирьох осіб.
Серед наукових заслуг Михайла Георгійовича – уже згадуваний
нарис з історії бібліотеки та видання друкованого каталогу в п’яти
томах за 1901-1911 роки.
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Крім наукової роботи, професор Попруженко ніс основний
тягар як адміністратор. У період революцій, і особливо громадянської
війни, він постійно тримав на контролі фінансування бібліотеки,
поповнення і розміщення фондів, вів листування з офіційними
особами, що з огляду на періодичну зміну влади вимагало обережності
й терпіння. Так, 7 жовтня 1919 року Попруженко звернувся до міської
управи з проханням виділити 80 000 руб. на облаштування
книгосховища у підвальному приміщенні бібліотеки, пояснюючи це
надходженням від жертводавців великої кількості книжок. Постійно
звертався до цієї інстанції щодо фінансування закладу на зарплатню
працівникам, поточні потреби у найскладніший період війни. У
холодний і голодний 1919 рік він клопотався перед
«Главноначальствующим Новороссийской области», згодом перед
«Управляющим акцизными сборами Херсонской губернии» про
виділення його підопічним цукру. 19 грудня 1919 року через
відсутність коштів на паливо бібліотека була зачинена «впредь до
особого объявления».
У зв’язку з наступом більшовиків і рішенням евакуювати
білогвардійські війська (“Вооруженные силы юга России”)
Попруженко попросив відпустки, очевидно, в критичний момент
готуючись покинути Одесу. У документі, який було відправлено
відділом народної освіти 21 грудня 1919 року на ім’я помічника
бібліотекаря Людвіга де-Рібаса, повідомлялося, що «временно на срок
отпуска г-на профессора Попруженко, согласно его заявлению,
заведование библиотекою передано Вам». Швидше за все Попруженко
емігрував з родиною у лютому-березні 1920 року.
Подальше життя Михайла Попруженка пройшло у Софії, де
він викладав на історико-філологічному факультеті столичного
університету. Обійняти цю посаду йому допоміг колишній посол
Болгарії в Україні І. Шишманов. Невдовзі він був обраний членомкореспондентом (1923), потім дійсним членом Болгарської Академії
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наук (1941). Серед ґрунтовних видань цього періоду за авторства Попруженка – повна бібліографія видань про Кирила і Мефодія за 19341940 роки. Помер Михайло Георгійович 30 березня 1944 року в Софії
від серцевого нападу.
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Фонд наукової бібліотеки:
стан і перспективи розвитку

Нінель Миколаївна Матвєєва,
завідувач відділу зберігання та наукового
вивчення фондів ОННБ імені М. Горького

Фонди наукових бібліотек як частина загальнонаціональної
культурної спадщини – найцінніше історичне джерело та інформаційний ресурс України. Отож серед найважливіших завдань бібліотек
країни – збереження для прийдешніх поколінь цієї безцінної інформації, а також найповніше і найоперативніше задоволення інформаційних потреб як окремої особи, так і суспільства в цілому.
Пріоритети сучасної державної бібліотечно-інформаційної
політики України закріплені в низці законодавчих документів та
державних програм. Законами України «Про культуру», «Про
інформацію», «Про наукову та науково-технічну діяльність», «Про
бібліотеки і бібліотечну справу», Державною цільовою національнокультурною програмою створення єдиної інформаційної бібліотечної
системи «Бібліотека ХХІ» поставлені завдання кардинально
вдосконалити
формування
національного
бібліотечно35
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інформаційного ресурсу і надання інформаційних послуг на основі
традиційних та новітніх технологій, привести в єдину систему заходи
для збереження документних фондів. Серед обов’язків, які покладені
на
бібліотеки
як
соціальні
інститути,
–
забезпечення
загальнодоступності до її інформаційних ресурсів широкому колу
користувачів. Одним з найсуттєвіших показників, що характеризують
якість бібліотечного обслуговування, є повнота комплектування
фондів за профілем її діяльності, ефективність та оперативність
використання своїх фондів, що дає змогу максимально розширити
можливості задоволення інформаційних потреб користувачів.
Одеська національна наукова бібліотека імені М. Горького
заснована у 1829 році і є однією з найстаріших книгозбірень України.

Працівники відділу зберігання та наукового вивчення фондів ОННБ.
У центрі – завідувач відділу М.О. Нікітенко (2001-2011)
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Її документний фонд нині становить понад п’ять мільйонів
вітчизняних і зарубіжних видань 100 мовами світу. Серед головних
багатств бібліотеки – понад 2 тисячі рукописів ХІ-ХІХ ст. латиною,
грецькою, італійською, слов’янськими та іншими мовами, рукописистародруки ХV ст. (інкунабули), книги 1501-1550 років видання
(палеотипи), Острозька Біблія (1581), видана першодрукарем
І. Федоровим, пам'ятки X-XI ст. «Охридські аркуші» та «Хіландарські
аркуші», кириличні видання, дореволюційні періодичні видання та
інші. Особливе місце у фонді бібліотеки займає колекція книжокмініатюр (понад 1,5 тисячі видань).
Багато рідкісних видань виділено у спеціальні колекції.
Гордістю бібліотеки є книжкова колекція «Україніка», яка включає
видання українською мовою, книги, що вийшли друком на території
України, видання кирилівського шрифту. Основу «Україніки» склало
унікальне книжкове зібрання знаного українського бібліографа,
критика і фольклориста ХІХ – початку ХХ ст. М. Комарова. Це
важливе
документальне
джерело
для
дослідників
історії
книговидання, бібліографії, бібліофілії. Рідкісні краєзнавчі матеріали
відображають історію молодого причорноморського міста, його
природу, ресурси, економіку, культуру. Серед них «Новороссийский
календарь» (1834-1893), «Устав Ришельевского лицея» (1818), праці
Аполлона
Скальковського,
«Хронологическое
обозрение
Новороссийского края» (1836), «Любопытная история славного города
Одессы» (1844) та багато інших документів російською, французькою,
німецькою, грецькою мовами. У бібліотеці зберігається колекція
мистецтвознавчої літератури. Бібліотека має найбільш повне в Україні
зібрання дореволюційної періодики. Тут перші одеські альманахи,
комплекти газет «Одесский вестник» (1827-1893), «Одесские новости»
(1884-1920), «Новороссийский телеграф» (1869-1900), «Южное
обозрение» (1896-1901), «Ведомости Одесского градоначальства»
(1864-1919), «Одесский листок» (1881-1920), «Сенатские ведомости»
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(1824-1917), «Харьковские губернские ведомости» (1842-1901),
«Херсонские губернские ведомости» (1843-1901). У фонді бібліотеки
знаходиться понад 200 тис. рідкісних і цінних видань, значна кількість
яких зосереджена у відділах рідкісних видань і рукописів,
краєзнавства «Одесика», мистецтв. Ця література включена до
Державного реєстру національного культурного надбання. Багато її
рідкісних видань занесено до таких знаних каталогів, як «Музей книги
и книжного дела. Указатель музеев мира», «Сводный каталог славянорусских рукописних книг, хранящихся в СССР, ХІ-ХІІІ вв.», «Сводный
каталог инкунабулов небольших собраний, хранящихся в библиотеках
СССР» та інших.
Формування фондів наукових бібліотек України, зокрема
ОННБ імені М. Горького, здійснюється на підставі багатьох джерел.
Формування фонду нашої бібліотеки – це тривала і дуже цікава історія
впродовж 185 років. Та розпочиналася вона ще до офіційного відкриття бібліотеки завдяки ініціативі та фінансовій підтримці редакції газети «Одесский вестник». Книжкові зібрання, в основному іноземними
мовами, швидко зростали, головним чином за рахунок дарунків впливових заможних громадян міста. До фонду надходили пожертви з приватних бібліотек освічених родин міста, зокрема Е.А. Ланжерон,
М.С. Воронцова,
Г.Г. Маразлі,
К.А. Суворова,
М.М. Толстого,
О.І. Льовшина та інших. Так, при відкритті бібліотеки для користувачів фонд уже налічував 5 тисяч томів. Поповнювали фонд також
книги з націоналізованих і приватних бібліотек, наукових товариств,
навчальних закладів, видавництв. Здійснювалися і закупівлі наукових
видань та періодики за кошти міського бюджету. З 1922 року бібліотека отримує безкоштовний обов’язковий примірник видань, що виходять у видавництвах країни (до 1940). Централізоване планомірне
комплектування забезпечило систематичне якісне поповнення її фондів літературою з усіх галузей знань.
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Трагічну сторінку вписала в історію бібліотеки Велика Вітчизняна війна. Частина фонду перебувала в евакуації, чимало документів
було втрачено, але завдяки відданості і самопожертві співробітників
бібліотека швидко поновила свою діяльність після звільнення Одеси
від німецько-фашистських загарбників. З 1949 року бібліотека одержує обов’язковий платний російськомовний примірник усіх видань,
що виходили на теренах СРСР. В останні десятиріччя у придбанні цінних документів активно допомагають друзі бібліотеки з-за кордону.
Так, фонд «Україніка» завдяки старанням українських громадських
об’єднань в інших країнах поповнювався книгами письменників, істориків, літературознавців діаспори. Тисячі книжок та журналів надіслали нам з Канади, Австралії, США, Франції, Румунії. Вагомий внесок у
поповнення фондів цікавими виданнями (понад 5 тис. прим.) зробила
французька художниця, почесний громадянин Одеси Сюзанна Саварі
та багато інших.
Фонд бібліотеки, універсальний за складом та науковий за змістом, комплектується з усіх галузей знань відповідно до тематико-типологічного плану соціально-економічних, природо-географічних, демографічних і культурних особливостей Південного регіону та Програми формування фонду ОННБ імені М. Горького на основі пріоритетних напрямів науково-технічної діяльності в регіоні. З 2002 року
ОННБ імені Горького отримує обов’язковий примірник документів
відповідно до Закону України «Про обов’язковий примірник документів» №595ХІV від 09.04.1999 та постанови Кабінету Міністрів України
№ 608 від 10.05.2002 р. «Про порядок доставляння обов’язкових
примірників документів». До фонду надходять примірники документів, виданих в Україні, придбані за бюджетні кошти видання передплатних агентств, а також через книгообмін, у т.ч. міжнародний. На
сьогодні
обов’язковий
примірник
є
головним
джерелом
комплектування бібліотечного фонду. Так, у 2013 році з усіх
отриманих бібліотекою документів (41 632 прим.) 31 837 становлять
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видання, які надійшли як обов’язковий примірник. Ми одержуємо
твори друку від приватних організацій, установ, фізичних осіб та з інших джерел. Це праці науковців, дослідників, наукова та науково-популярна література, навчальні посібники та довідково-інформаційні
видання, автореферати дисертацій, художня та мистецтвознавча
література. На жаль, у 1990-ті роки ситуація з комплектуванням фондів бібліотеки різко погіршилася. Надходження документів з 60 тисяч
у попередні роки знизилося майже наполовину. Скорочення фінансування не дозволило бібліотеці придбати значну частину необхідних
книг та періодичних видань, що негативно позначилося на складі фонду та якості обслуговування користувачів. Позитивним явищем у житті бібліотеки стало розпорядження Одеської міської ради № 810 від 28
листопада 1994 року про комплектування фондів ОННБ безплатним
примірником усіх видань, що друкуються в м. Одесі. Це стало поштовхом до відродження традиції благодійного поповнення фондів бібліотеки, започаткованої нашими попередниками.
Як свідчать дослідження
фондознавців
України,
проблема
повноти комплектування
фондів
–
одна
з
найскладніших у бібліотечній справі. Жодна сучасна бібліотека, незалежно від типу, профілю
та обсягу її фондів, не в
змозі зібрати всі документи й повністю задовольнити запити користувачів лише власними
фондами. Існуюча систе40
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ма комплектування не виключає можливості появи лакун у бібліотечних фондах. Наслідок – відмови читачам на запитувані документи.
У сучасних умовах окремій бібліотеці формувати, зберігати, а
також забезпечувати пошук і надання користувачам потрібної інформації дуже важко. Тому виникає необхідність створення системи
взаємодії наукових бібліотек України, що дозволить підвищити ефективність та якість бібліотечного обслуговування. Інтеграція наукових
бібліотек органічно поєднує бібліотечні ресурси країни, примножує і
розширює інформаційні можливості кожної книгозбірні. Формування
загальнодержавного інформаційного простору дозволить раціональніше використовувати потенціал кожної бібліотеки, посилити зв’язки
з колегами. Важливим інструментом реалізації цієї мети повинні стати об’єднані електронні ресурси бібліотек країни, створення зведеного
електронного каталогу з метою вільного доступу до нього користувачів бібліотек і, як завершальний етап, створення електронної бібліотеки з використанням сучасних комп’ютерних технологій у бібліотечно- інформаційній діяльності.
Нині приміщення фондосховища відділу зберігання та наукового вивчення фондів – будівля загальною площею 5,2 тис. м². Нова
будівля книгосховища, яку введено в експлуатацію в 1985 році,
розрахована на близько 1 млн 700 тис. одиниць зберігання, але нині
вона вміщує 2 млн 500 тис. документів. Отже, поліпшення умов зберігання бібліотечних ресурсів, а також умов праці співробітників книгосховища потребує збільшення виробничих площ для раціонального
розміщення документів. Щороку до основного фонду надходить 40 –
45 тисяч примірників, видається користувачам понад півмільйона документів. Фонд ОННБ імені М. Горького є загальнодержавним зібранням вітчизняних і зарубіжних творів друку на традиційних і сучасних
носіях інформації.
Фонд основного зберігання у своєму складі має книги, брошури, карти, періодичні видання, а також видання на електронних носіях
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інформації. У структурі основного фонду – такі підфонди: періодичних та продовжуваних видань, документи іноземними мовами, автореферати дисертацій, видання тимчасового зберігання, аудіо- та відеоматеріали і електронні документи, активне ядро документів підвищеного
попиту. Час довів ефективність створення в основному фонді активного ядра документів з актуальних питань, що надійшли до бібліотеки
впродовж останніх трьох років, та розміщення його в максимальному
наближенні до пункту видачі. Ця частина фонду систематично поновлюється за рахунок нових надходжень документів та складає понад
100 000 видань з правознавства, економіки, соціальних та політичних
наук, історії, охорони здоров’я, технічних наук. Особливо слід зазначити, що важливою складовою фонду бібліотеки є періодичні видання. Фонд періодичних видань з усіх галузей знань налічує понад 2 млн
примірників українською, російською, іноземними мовами. Гордістю
бібліотеки є зібрання періодичних видань ХІХ – ХХ століття, дореволюційні видання. Особливе місце серед них посідає періодика півдня
України, а також рідкісні краєзнавчі матеріали, що відображають
історію та життя Причорномор’я.
Поповнення основного фонду здійснюється за рахунок одержання з відділу обробки фондів і організації каталогів нових документів. У системі організації фондів використовується оригінальна класифікація, яка базується на бібліотечно-бібліографічному упорядкуванні фонду за двадцятьма розділами відповідно до різних галузей
знань. Основний фонд служить для організації підсобних фондів
спеціалізованих відділів та читальних залів, виставок, обслуговування
користувачів та абонентів МБА, а також для створення страхового
фонду рідкісних і цінних видань.
Авторитет будь-якої бібліотеки в очах користувачів ґрунтується на оперативності та високій якості надання інформаційних послуг.
Це значною мірою залежить від раціонального розміщення документних фондів у бібліотеці. Виділення у системі бібліотечних фондів ак42
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тивної частини документів, які складають підсобні фонди спеціалізованих відділів та читальних залів (понад 250 тисяч документів), має на
меті наблизити до читачів видання підвищеного попиту. Система підсобних фондів ОННБ імені М. Горького визначається специфікою та
особливостями її складових частин і необхідністю забезпечити ефективне формування, оптимальне розміщення, зберігання і використання документів. Підсобні фонди забезпечують цілеспрямоване
комплексне обслуговування окремих груп користувачів відповідно до
специфіки їх інформаційних потреб. У бібліотеці виділені такі підсобні фонди: головного читального залу, залу періодичних та продовжуваних видань, відділу рідкісних видань і рукописів, літератури іноземними мовами та міжнародних проектів, краєзнавства «Одесика»,
мистецтв, довідково-інформаційного. Позначка в електронному каталозі бібліотеки про місцезнаходження документа орієнтує читача на
правильний шлях пошуку потрібного видання. Для зручності обслуговування користувачів періодичними виданнями в бібліотеці створений читальний зал ретроспективної періодики.
Найважливішим завданням
провідних наукових бібліотек було і
залишається
забезпечення
зберігання своїх інформаційних
ресурсів. Збереження фондів –
єдиний безперервний процес, який
починається
від
надходження
документів до бібліотеки і триває
протягом усього періоду їх використання та зберігання. У відділі
основного фонду та в бібліотеці в
К.О. Паламарчук, бібліотекар від- цілому діє відпрацьована система
ділу ЗНВФ, перевіряє правильзбереження фондів, яка функціонує
ність розстановки документів
за
основними
напрямами:
на полицях
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забезпечення збереженості документів під час надходження, обробки,
використання та перебування у фондосховищі; організація обліку
фонду та перевірок підсобних фондів; вивчення фізичного стану
документів та забезпечення їх оперативного ремонту; створення
оптимальних умов зберігання (світловий, термо- і гігрометричний та
санітарно-гігієнічний режими); забезпечення протипожежної та
протиаварійної безпеки; створення страхового фонду, а також
альтернативних форм зберігання документів; аналіз і ліквідація відмов
«немає на місці» та заборгованості користувачів; контрольнопропускна система; організація контролю за станом приміщень та
своєчасні ремонтні заходи; технічне забезпечення та підготовка
кваліфікованих кадрів для роботи в книгосховищі.
Важливим напрямом у діяльності працівників основного
фонду є забезпечення збереження фондів під час використання та
довгочасного зберігання у книгосховищі. Для цього здійснюються
щоденні та щомісячні взаєморозрахунки з головним читальним залом,
відділом МБА та іншими відділами-фондоутримувачами бібліотеки.
Крім того, систематично проводяться планові та поточні перевірки
правильності
розстановки
фонду
на
стелажах.
Серед
фондозберігаючих заходів найважливішим є перевірка підсобних
фондів відділів-фондоутримувачів. Це дає змогу встановити фактичну
наявність документів, виявити відсутні видання, причини їх
відсутності та своєчасно доукомплектувати або списати з рівноцінною
заміною. Пріоритетним напрямом роботи відділу зберігання та
наукового вивчення фондів спільно з відділами наукового
комплектування фондів та обробки фондів і організації каталогів є
інвентаризація основного фонду бібліотеки. Мета перевірки –
встановлення фактичної наявності документів у фонді, виявлення
відсутніх та встановлення причин їх відсутності, виявлення помилок,
допущених при обробці документів, та їх виправлення, встановлення
документів, що потребують ремонту.
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Ефективність збереження бібліотечних фондів багато в чому
залежить від рівня наукової експертизи документів, особливо
рідкісних та цінних. Перспективним напрямом подальшого розвитку
системи забезпечення збереження документних фондів бібліотеки є
організація науково-дослідної роботи з вивчення фізичного стану
документів, що дасть можливість передбачити впровадження новітніх
технологій стабілізації, консервації або перенесення змісту документів
на альтернативні носії інформації, створення відповідного банку
даних. Так, у 2003-2005 роках було вивчено фізичний стан газетного
фонду «Одесика» 1827-1917 років, який активно використовується для
наукових досліджень, вивчення історії та культури Одещини, інших
питань розвитку регіону. У відповідності із зазначеною метою фахівці
відділу зберігання та наукового вивчення фондів вивчили фізичний
стан 17 найменувань дореволюційних газет (263 комплекти - 62 665
одиниць).
Серед них: «Новороссийский телеграф», «Одесское
обозрение», «Южная мысль», «Южное обозрение» та ін. Значна увага
приділяється зберіганню книжкових видань, надрукованих до ХХ
сторіччя. 2009 року відділ розпочав вивчати фізичний стан та
кількісний склад документів ХV–ХІХ ст., відповідно до друкованого
каталогу бібліотеки (1900-1910 роки). За 2009-2013 роки було
переглянуто 27 128 документів, встановлено, що значна частина
видань має добрий фізичний стан, 12-15% потребують незначного
ремонту, 1-2% – реставрування.
У рамках реалізації «Програми збереження бібліотечних і
архівних фондів України на 2000-2005 рр.» на базі кількох
універсальних наукових бібліотек України, зокрема Одеської
національної наукової бібліотеки імені М. Горького, працівники
центру консервації і реставрації Національної бібліотеки України
імені В.І. Вернадського 2004 року провели наукове дослідження на
тему: «Вплив екологічних умов на стан збереження документів», в
якому активну участь брали працівники відділу зберігання та
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наукового вивчення фондів ОННБ імені М. Горького. Метою науководослідної роботи було визначення наявності шкідливих домішок у
повітрі приміщень фондосховища, вивчення впливу екологічних умов
на стан збереження матеріальної основи документів, оцінка фізичного
збереження видань, мікологічне обстеження повітря книгосховища.
Результати дослідження були використані при підготовці виданих
НБУ імені В.І. Вернадського того ж року інструктивно-методичних
рекомендацій для обласних наукових бібліотек України у справі
зниження негативного впливу екологічних умов на стан бібліотечних
та архівних документів.
Одним із важливих процесів збереження документів є
оперативний та якісний ремонт. Бібліотека має свою службу оправи і
реставрації
видань,
оснащену
гідравлічним пресом, різальною та
дротошвейною машинами. Щороку
майстерня ремонтує близько 2 тисяч
документів. За останні п’ять років
фахівці з оправи відремонтували
понад 12 тис. документів. Найбільш
серйозною проблемою для бібліотеки
є оправа газет великого формату. У
2011-2012 роках було оправлено 245
комплектів одеських газет за 19942009 роки, ще 700 підготовлених
комплектів чекають своєї черги.
Документи з часом втрачають
свої експлуатаційні властивості через
О.В. Тараненко, бібліотекар
їх активне використання, природне
І категорії відділу ЗНВФ,
старіння та інше. Тому збереження перевозить документи до ярусів
фондосховища
цінних
інформаційних
ресурсів
набуває особливого значення. Забезпечити довготривале збереження
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документів можливо шляхом створення страхового фонду. Це
дозволить обмежити видачу оригіналів цінних документів, що
користуються підвищеним попитом, документів, фізичний стан яких є
незадовільним, а також газетного фонду XVІІІ–ХХ ст. Для створення
альтернативних носіїв інформації бібліотека активно використовує
комп’ютерні технології, перш за все оцифрування видань,
мікрофільмування документів, сучасні засоби копіювання. Центр
консервації та репрографії документів, створений на базі бібліотеки в
рамках «Програми збереження бібліотечних і архівних фондів на
2000-2005 рр.», за останні три роки скопіював 6223 сторінки цінних
видань з основного фонду. Оцифровано газети «Одесский вестник»
(1827-1829), «Ведомости Одесского градоначальства» (1868-1873),
«Ведомости Одесского городского общественного управления» (18701881). Читачі вже мають змогу користуватися цими документами на
електронних носіях. Складено списки видань, запланованих для
реставрації та репрографії. Активне використання ксерокопіювання
документів значно зменшило ризик крадіжки та псування документів.
Для забезпечення довготривалого збереження документів
необхідно також мінімізувати шкідливу дію руйнівних факторів
навколишнього середовища, тобто забезпечити температурний та
вологісний режими, постійний нагляд за системами пожежної та
аварійної безпеки, а також захист фондів від шкідників. При
встановленні у книгосховищі системи кондиціювання повітря стало
можливим контролювати температуру та відносну вологість повітря у
ярусах і забезпечувати нормативні умови зберігання фондів.
Систематично ведеться бюлетень показників температури, що
дозволяє своєчасно виявляти та оперативно ліквідовувати відхилення
від технічних нормативів. Для контролю за температурно-вологісним
режимом у приміщеннях, де зберігаються документи, застосовуються
психрометричні гігрометри ВІТ-1. Санітарно-гігієнічний режим у
бібліотеці
підтримується
шляхом
регулярного
проведення
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знепилювання фондів, екологічного нагляду за станом документів,
вологого прибирання приміщень. У бібліотеці щомісяця проводяться
санітарні дні. Усе це сприяє забезпеченню оптимальних умов
зберігання фондів та стабільності внутрішнього клімату приміщень.
Не менш важливе значення для збереження документів має
чітко налагоджена система протипожежної безпеки. Бібліотека
оснащена системами пожежоохоронної сигналізації та автоматичного
газового
пожежогасіння
вуглекислотними
переносними
вогнегасниками. Розроблено систему запасних шляхів і виходів у
книгосховищах.
Багато в чому збереженість фондів залежить від організації
контрольно-пропускного
режиму,
впровадження
сучасних
електронних засобів контролю, зокрема таких, як штрихове кодування
документів. У 2012-2013 роках на бібліотечні документи було наклеєно
500 000 протикрадіжних чипів.
Важливим напрямом у
реалізації системи збереження
фондів бібліотеки є технічне та
кадрове забезпечення. Придбання
сучасного технічного обладнання,
такого як багатофункціональна
система
очищення
повітря,
апарата «Тайфун» для мікробіологічного контролю, дезкамери
для
дезінфекційної
обробки
ушкоджених документів значною
мірою поліпшить забезпечення А.А. Гайдаржи, завідувач сектора
оперативного обслуговування
оптимальних умов зберігання читачів відділу ЗНВФ, займається
документних фондів бібліотеки. У
знепилюванням фондів
бібліотеці створено умови для розвитку та самовдосконалення
персоналу. Безсумнівно, позитивний ефект дають заняття з
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підвищення кваліфікації, які проводять фахівці науково-методичного
відділу.
У планах відділу – комп’ютеризація головного індикатора
відділу. Це дозволить швидше визначати місцезнаходження
потрібного документа.
Впровадження нової технології в практику роботи відділу
дозволить підвищити якість підготовки до інвентаризації підсобних
фондів та основного фонду. Відпаде необхідність переглядати увесь
індикатор, щоб вилучити облікові картки на документи з підсобного
фонду, який підлягає перевірці. Крім того, це полегшить здійснення
контролю за термінами повернення документів, виданих через МБА,
на виставки, та дасть можливість упорядкувати базу даних щодо
здійснення ремотно-реставраційних робіт з документами основного
фонду.
Ефективність системи збереження бібліотечних фондів
визначається сукупністю всіх зазначених вище засобів, які базуються
на неухильному дотриманні науково обгрунтованих режимів
зберігання фондів, на профілактиці техногенних аварій, мінімізації
негативного впливу природних, людських та інших чинників на стан
збереження
документів.
Успішність
вирішення
проблем
довготривалого зберігання документів значною мірою залежить від
чіткого дотримання правил користування, експонування, копіювання
документів, а також від експертизи фізичного стану фонду та заходів
превентивної консервації документів, які забезпечують тривале
зберігання оригіналів бібліотечного фонду для майбутніх поколінь.
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Внесок бібліотек
Південного регіону
в створення
біобібліографічної бази
України

Лариса Миколаївна Бур’ян,
завідувач науково-бібліографічного відділу ОННБ імені М. Горького,
заслужений працівник культури України

Важливою складовою бібліотечної діяльності є робота бібліографів,
спрямована на розкриття невідомих сторінок історії українського суспільства.
Вводячи до наукового обігу біобібліографічні ресурси, бібліографи сприяють
виробленню сучасної оцінки життя та діяльності відомих і маловідомих нинішньому дослідникові персоналій.
Зародившись ще в першій половині XIX ст., українська бібліографія
довго залишалась у первісному стані. Ситуація змінилась у кінці XIX – на початку XX ст., коли світ побачили бібліографічні праці М.Ф. Комарова,
В.С. Іконнікова, Д.І. Багалія та ін.
Михайло Федорович Комаров – український бібліограф, етнограф,
філолог, громадський діяч. Він одним із перших у вітчизняній бібліографії
запровадив так звані персональні гнізда і зробив це за багато років до
Августи Володимирівни Мезьєр (російський бібліограф, книговидавець, письменниця), з ім'ям якої пов'язують цей бібліографічний прийом. Зразок «персо50
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нального гнізда» у «Бібліографічному покажчику
нової української літератури (1798–1883)»
М.Ф. Комарова: Квітка Григорій Федорович
(псевдонім Грицько Основ'яненко) 1778-1843.
I. Збір його творів. А. Повісті. Б. Драматичні твори. II. Окремі видання. ІІІ. В журналах та збірниках.. IV. Переклад творів Квітки на інші мови.
V. Розбори, спомини та біографії.
М.Ф. Комаров вважав, що «таке розміщення дає змогу, не гаючи часу одшукування,
зразу в однім місці знайти звістки про всі писання того чи іншого автора і все, що було написано
про нього». Бібліограф проставляв дати життя
письменників, робив відсилання від одних номерів до інших, іноді наводив псевдоніми. Незважаючи на певні недоліки покажчика М.Ф. Комарова (пропуски,
неточності), тогочасна критика вітала його вихід як подію в культурному
житті України.
Практично і сьогодні ми, сучасні бібліографи, використовуємо в
своїй роботі напрацювання М.Ф. Комарова, звичайно ж, з деякими
змінами і доповненнями. Ось, наприклад, структура покажчика,
присвяченого Антону Флоріановичу Михайлевському (поет,
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творчість; про окремі видання; Пародії на вірші А. Михайлевського;
Покажчик періодичних видань; Покажчик імен.
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національна) наукова бібліотека імені М. Горького. Щоб запобігти хаотичному накопиченню персональних покажчиків, бібліотека, починаючи з повоєнних років та у 80-ті роки минулого століття, впровадила їх серійне оформлення.
Серії "Вчені Одеси", "Письменники Одеси", "Літературна Одеса", "Вчені вузів Одеси" дали змогу послідовно сформувати масив біобібліографічних
покажчиків. У 2013 році бібліотека започаткувала нову серію – «Краєзнавці Одеси». Видання цих серій користуються великим попитом серед науковців,
студентів, викладачів, краєзнавців. Найстарішою є серія "Вчені Одеси".
Вона заснована 1957 року за ініціативою Всеволода Миколайовича Конського,
який з 1949 по 1985 роки працював у науково-бібліографічному відділі
ОДНБ (головний бібліотекар, головний бібліограф, завідувач відділу). Багато
уваги він приділяв популяризації природничих знань. Вдячні колеги присвятили
його пам'яті один з рекомендаційних покажчиків серії "Проблеми. Гіпотези.
Відкриття", яку, до речі, саме він започаткував у 1975 році («Геліобіологія» /
укладачі – В.А. Дьяков, І.Е. Рікун, 1994 р.).
Розпочинаючи підготовку біобібліографічних покажчиків у серії
"Вчені Одеси" (сьогодні вона налічує 46 випусків, загалом 2840 сторінок, обсягом понад 149 обліково-видавничих аркушів, 13 219 реєстраційних статей,
тиражем 12 370 примірників), наші бібліографи мали на меті не тільки
ознайомити читачів з життям і науковим доробком цих людей, здебільшого
представників природничих наук (зоолог О.О. Браунер, ботанік
В.І. Липський, генетик А.О. Сапєгін, астроном В.П. Цесевич, математик
М.Г. Крейн, фізик В.М. Білоус та ін.), але й допомогти дослідникам, що продовжували їхню справу, історикам науки і краєзнавцям. У цій серії віддзеркалено увесь комплекс наукових праць учених, представлено біографічні
відомості. У цілому серія є джерелом інформації для науковців та фахівців у відповідних галузях науки. Вона висвітлює внесок учених у розвиток вітчизняної та
світової науки; допоможе користувачам, окрім основних біографічних відомостей, отримати додаткову інформацію для розширення знань про осіб,
причетних до історії та культури України.
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результат копіткої праці з надрукованими матеріалами, досліджень в архівах
та пошуку в Інтернеті. Ця робота, безсумнівно, є важливим внеском у національну біографістику.
Зачаровуючись давнім літературним минулим Одеси, ми часто настільки захоплюємося, що не помічаємо того факту, що повоєнна та сучасна літературна Одеса теж вже встигла подарувати світові цілу плеяду по-справжньому талановитих самобутніх літераторів. Серія «Письменники Одеси» налічує 35
випусків (загалом 2876 сторінок, обсягом 131,85 обл.-вид. арк., 23 808
реєстраційніх статей, тиражем 5750 прим.). Заснував серію в 1980 році
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завідувач редакційно-видавничого відділу бібліотеки Григорій Дем'янович
Зленко (письменник, літературо- й книгознавець, краєзнавець, бібліограф, заслужений діяч мистецтв України). Перший випуск був присвячений відомому
літературознавцю і критику, доктору філологічних наук Івану Михайловичу Дузю
(1980, упоряд. Л.С. Скржипчак), наступні – Г.І. В’язовському (1986, упоряд.
Л.В. Арюпіна), Г.Д. Зленку (1999, 2005, упоряд. О.Г. Кушнір) та ін.
Літературна Одеса. За цим поняттям – значний пласт культурного і духовного життя величезного краю, де на зламі епох, перехресті цивілізацій витворюється унікальний геополіс Українського Причорномор'я.

В Одесі дбайливо ставляться до всього, що пов'язане з історією літературного процесу, з провідними митцями краю. Твори і рукописна спадщина
письменників, свідчення їх злетів і падінь, накопичуються, зокрема, і у
фондах ОННБ імені М. Горького та досліджуються протягом багатьох років.
Серія «Літературна Одеса», започаткована 1973 року, як і серія «Письменники Одеси», Г.Д. Зленком, складається з 17 випусків. Відкривається вона
покажчиком «Пушкін в Одесі». Через 25 років одеська пушкініана
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знайшла відображення на сторінках нового, значно більшого за обсягом,
анотованого покажчика, підготовленого Л.О. Жирновою. Взагалі, повернення до
теми, що протягом багатьох років не втрачає своєї актуальності і продовжує
цікавити науковців та широкий загал користувачів, на іншому, більш високому рівні, – це добра традиція бібліотеки. Серія була продовжена такими покажчиками, як «Леся Українка в Одесі» (1981, упоряд. Г.Д. Зленко, Є.Ф. Ткаченко), «Михайло Коцюбинський в Одесі» (1994, упоряд. Л.О. Кольченко),
«І.Я. Франко в Одесі» (2001, упоряд. Г.Д. Зленко, О.І. Кравченко) та ін. До
покажчиків включається література, що розповідає про перебування у нашому
місті видатних майстрів літератури. Органічно вливаються у серію фундаментальні покажчики про відносини з Одесою корифеїв українського театру
І.К. Тобілевича (Карпенка-Карого), М.Л. Кропивницького, М.П. Старицького,
М.К. Садовської, укладені О.Г. Нуньєс під науковим керівництвом академіка Академії мистецтв України професора Р.Я. Пилипчука.
Одеська національна наукова бібліотека імені М. Горького практикує
випуск не лише персональних бібліографічних посібників, а й персональних збірників, до яких включено, крім бібліографії, статті про життя та діяльність
особи, інформація про її зв'язки з книгою і бібліотекою та ін. Це, наприклад,
мініатюрне видання, присвячене одеському міському голові, меценату і колекціонеру Григорію Григоровичу Маразлі, надруковане на Одеській книжковій
фабриці. Воно свого часу ввійшло до десятка кращих видань України. Збірник матеріалів про
Володимира Тихоновича Миненка знайомить користувача з доробком талановитого майстра
книги, зокрема з його власними статтями, спогадами про нього друзів і колег, статтями про
його творчість.
Збірник «Сергій Зенонович Лущик»
(2012, упоряд. О.М. Барковська) відкриває нову
серію біобібліографічних посібників ОННБ –
«Краєзнавці Одеси». Сергій Зенонович Лущик
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(бібліофіл, колекціонер, краєзнавець) відомий своїми дослідженнями з історії
літературного та художнього життя Одеси далеко за її межами. Кожна його
книга і стаття – відкриття нової, раніше не вивченої сторінки історії культури
Одеси.
Відомо, що успіх кожної справи залежить від людини, її знань, поінформованості,
професійної підготовки, творчих здібностей. Це
стосується й бібліотечної сфери, в якій
самовіддано працювали і працюють нині висококваліфіковані фахівці, неординарні і безкорисливі люди, заслуговуючи визнання і глибокої
поваги за своє служіння книзі. Імена найбільш
відомих з них, їх біографії, здобутки, роль і
участь в організації бібліотечної справи мають
бути збережені в історії культури. Саме такій
особистості присвячений збірник «Олександра
Миколаївна Тюнєєва» (укладачі: Л.В. Арюпіна,
Л.М. Бур'ян, Т.В. Щурова). О.М. Тюнєєва – книгознавець, директор бібліотеки
в роки Великої Вітчизняної війнпи, ініціатор створення музею книги. У збірнику
– основні праці О.М. Тюнєєвої, статті про її життя та діяльність, спогади, републікації документів.
1992 року ОДНБ імені М. Горького розпочала активно впроваджувати нові технології. Починаючи з 2001 року у бібліотеці діє електронний
каталог, електронна бібліотека, до якої внесено і тексти біобібліографічних
посібників з вищезгаданих серій, інші біобібліографічні покажчики та
довідники.
1964 року за рішенням Колегії Міністерства культури УРСР
ОДНБ імені М. Горького було визначено як інформаційний та методичний
центр для бібліотек України за природничо-науковим та атеїстичним
профілем. Крім того, вона була визначена зональним центром організаційно-методичної допомоги бібліотекам шести областей Півдня України
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(Запорізька ОУНБ імені О.М. Горького; Кіровоградська ОУНБ імені І. Чижевського; Херсонська ОУНБ імені О. Гончара; Миколаївська ОУНБ
імені О. Гмирьова; Одеська ОУНБ імені М.М. Грушевського; Кримська
республіканська УНБ імені І. Франка).
Проголошення незалежності України, розвиток процесів національного відродження створили передумови для відродження історичної пам'яті
українського народу, посилення уваги до життя та діяльності конкретних
діячів. Сьогодні повертаються із забуття імена багатьох учених, письменників,
філософів, істориків, діячів культури. Ретельно досліджується їх наукова,
літературна та епістолярна спадщина, вводяться до наукового обігу їхні праці,
які й досі мають теоретичне та практичне значення. Особливе місце належить
краєзнавчим біобібліографічним виданням, які розширюють уявлення та знання
про край і його славних діячів.
Бібліотеки південного регіону накопичили вагомий досвід підготовки та видання біобібліографічних покажчиків. Хочу познайомити з
окремими роботами з доробку обласних бібліотек Півдня України. Найперше я
хочу звернути увагу на видання, надіслані у 2013 році на Регіональний конкурс на краще методичне та бібліографічне видання публічних бібліотек півдня
України, та на ті, що знаходяться у фонді нашої бібліотеки. Шановані
нами бібліографи Одеської обласної універсальної наукової бібліотеки
імені М.М. Грушевського плідно працюють над розкриттям історії краю, життя та діяльності видатних учених, письменників, діячів культури. Одна з останніх
праць бібліотеки – «Великий скрипач XX века» (до 100-річчя
Д. Ойстраха) – стала дипломантом у номінації «Кращий бібліографічний покажчик з мистецтвознавства». Цікава також робота, присвячена народному
художнику України Михайлу Михайловичу Божію – «Жизнь на холсте».
Історія Одеси тісно пов'язана з ім’ям Йосипа Михайловича де-Рібаса,
одного із засновників Одеси. «Грушевка» не могла залишити його без
уваги і підготувала відповідний покажчик.
Серія «Дослідники рідного краю», започаткована Запорізькою
обласною універсальною науковою бібліотекою імені О.М. Горького, нещодавно
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поповнилася черговим, десятим, випуском біобібліографічного посібника «Літописці Гуляйпільського краю», присвяченим відомим краєзнавцям, письменникам І. Кушніренку та В. Жулинському. Ряд відомих прізвищ представлено читачам у посібнику «Феномен жіночої прози в сучасній вітчизняній
літературі». Серед персоналій – Софія Андрухович, Оксана Забужко, Марія
Матіос та ін.
Бібліографічним покажчиком «Душа моя сонця намріяла...» (до
70-річчя від дня народження Світлани Барабаш) поповнилася серія «Славетні люди краю» (Кіровоградська обласна універсальна наукова бібліотека
імені Д.І. Чижевського). Познайомившись з покажчиком, пройнялася повагою
до творчості поетеси. Мене вразила її палка любов до рідного краю,
до України:
«У кожного своя стежина
І віра в кожного своя.
Та в нас єдина Україна –
Твоя й моя, твоя й моя».
Вшановуючи пам'ять видатного земляка Євгена Маланюка, Кіровоградська обласна рада в 2002 році заснувала обласну літературну премію його імені.
Щороку до дня народження Є. Маланюка проводиться літературний
конкурс, за його результатами авторові твору-переможця присвоюється
звання лауреата. Наші кіровоградські колеги підготували два випуски посібника
«Лауреати обласної літературної премії імені Є. Маланюка» (2002-2008 рр.)
В обласних бібліотеках і до сьогодні практикують видання
біобібліографічних покажчиків у вигляді посібників «малих форм». Як приклад
наведу серію «Наші славетні земляки» Кіровоградської ОУНБ
імені Д. І. Чижевського.
Сучасну бібліографічну інформацію характеризує різноманіття
форм. Це – біобібліографічні покажчики, що розміщені у біографічних і біобібліографічних словниках; переліки біобібліографічних посібників різного виду:
словники псевдонімів і анонімів, збірники біографій і життєписів, родові книги,
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політико-економічні довідники країн світу з біографічними розділами у них,
словники портретів, каталоги художніх виставок, календарі пам'ятних дат та ін.
Велику групу біобібліографічних посібників складають біографічні і біобібліографічні словники, покажчики та біобібліографічні довідники.
На Миколаївщині у 2008 році засновано нову нагороду – Почесну
відзнаку управління культури Миколаївської обласної державної адміністрації
«Перлина Миколаївщини». Нагрудний знак та посвідчення до відзнаки одержують працівники культури, які сумлінно працюють у сфері
культури і мистецтва, досягли високих творчих результатів та зробили вагомий
внесок у розвиток культури і мистецтва Миколаївщини. Матеріали про
нагороджених, серед яких і представники бібліотек, включені до біобібліографічного довідника “Почесна відзнака «Перлина Миколаївщини»”,
підготовленого до видання Миколаївською обласною універсальною науковою бібліотекою імені О. Гмирьова. 2013 року ця бібліотека видала цікавий покажчик «Всесвіт Андрія Антонюка», присвячений життю та діяльності
відомого українського живописця, народного художника України.
Можна закохатися в творчість художниці Оксани Лисянської, переглянувши краєзнавчий бібліографічний нарис «Оксана Лисянська. В променях
натхнення». Серія «Творческая Николаевщина» поповнилася краєзнавчим біобібліографічним нарисом «И пусть родится вновь поэт...», присвяченим музикантові, співаку, поету О. Сичову. Ці дві роботи підготувала Миколаївська обласна бібліотека для юнацтва. Цікаві посібники готують і
районні бібліотеки Миколаївщини. Так, дипломом згаданого регіонального
конкурсу у номінації «Моя мала Батьківщина» відзначено біобібліографічні
матеріали «Я – ваш!» (до 85-річчя Олександра Олександровича Сизоненка), видані Баштанською центральною районною бібліотекою.
У попередньому Регіональному конкурсі на краще методичне та
бібліографічне видання публічних бібліотек Півдня України у номінації «Краще
бібліографічне видання» перше місце дісталося виданню «Сергей Сильванский
– от Херсона до Москвы», яке підготувала Херсонська обласна універсальна
наукова бібліотека імені О. Гончара. Робота складається з двох частин: цікаво
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написаного біографічного нарису та науково-допоміжного покажчика.
Це говорить про те, що з кожним роком фахівці все більш творчо підходять до
підготовки біобібліографічних видань. Відповідає жанру біобібліографічного
видання і робота херсонців, присвячена письменнику В.Г. Федорову.

Переважній більшості покажчиків, укладених бібліографами
бібліотек Півдня України, притаманна належна культура, бібліографічна
копітка пошукова робота. Упорядники дотримуються єдиного принципу
розміщення матеріалу, що робить структуру покажчиків стрункою і зручною
для користування.
Багатоаспектному розкриттю змісту біобібліографічних посібників та
пошуку документів за ознаками сприяє розгалужений науково-допоміжний
апарат: покажчик імен, алфавітний покажчик праць, предметний, тематичний,
географічний покажчики та ін., що дає змогу зорієнтувати користувача
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в значному обсязі біобібліографічних записів, а також всебічно розкрити діяльність персоналії. На жаль, не всі бібліотеки у своїх роботах повною мірою використовують науково-допоміжний апарат.
Увагою бібліотек до краєзнавчої роботи в нашій державі ще з 1946 року
пояснюється складання календарів знаменних і пам’ятних дат. Це є складовою частиною краєзнавчої роботи обласних бібліотек. Про таку діяльність, зокрема,
сказано в «Положенні про краєзнавчу роботу бібліотек системи Міністерства культури України» (наказ № 314 від 11.06.1996 р.).

Дніпропетровська обласна універсальна наукова бібліотека імені
первоучителів слов'янських Кирила і Мефодія хоч не бере участі в конкурсі,
бо не належить до Південного регіону, однак представила на виставку робіт обласних бібліотек України два види своїх календарів. На сторінках одного
ми знаходимо перелік дат за місяцями року, що відповідає вимогам при
складанні традиційних календарів, у другому – біографічні довідки та бібліографію як приклад біобібліографії.
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У біобібліографічний покажчик «Бібліографи Рівненської обласної
універсальної наукової бібліотеки» включено лише п’ять імен шанованих у
бібліотечному товаристві бібліографів, які працювали і працюють в бібліотеці.
Подано їх біографічні дані, відомості про опубліковані бібліографічні та наукові праці, літературу про них. Цей покажчик є одним з перших подібних видань на теренах України.
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Біобібліографічний довідник «Українські бібліографи» – авторський
проект Р.С. Жданової і результат багаторічної праці фахівців науковобібліографічного відділу Національної парламентської бібліотеки України.
Проект розпочато 1999 року. Робота з різних причин призупинялася. Лише
2005 року відновилося систематичне опрацювання величезного за обсягом матеріалу і почалося укладання першого випуску цього видання. До довідника
увійшли творчі біографії українських бібліографів (351 персоналія), які стояли
біля витоків вітчизняної бібліографії, і тих, котрі працюють нині. Ця праця
є ґрунтовним посібником бібліографії другого ступеня і джерелом вивчення історії української бібліографії як складової бібліографознавства.
Відомості ж про теоретичні напрацювання сприятимуть становленню і
розвитку української бібліографічної науки.
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Упродовж останнього десятиріччя в Україні спостерігається
помітний інтерес до біобібліографічних праць, присвячених сучасним діячам.
Шукати відомості про них досить складно. При відборі імен для біобібліографічних довідників, змістових біографічних словників до живих сучасників
ставляться з підвищеною пересторогою та не завжди включають їх в один ряд
з класиками.
Ще одна помітна тенденція – ми живемо в перехідний період від ери документації до ери електронної
мультимедійної комунікації. Це
не може не впливати на розвиток сучасної біобібліографії.
Якщо ще зовсім недавно нові
технології
використовувалися
лише для підготовки та видання
біобібліографічної продукції, то
сьогодні в мережі Інтернет з'являються персональні сайти та
персональні сторінки на сайтах
організацій та установ, де можна
знайти біобібліографічну інформацію про видатних діячів і менш відомих наших співвітчизників (в основному сучасників). На думку старшого наукового співробітника Інституту біографічних досліджень Національної бібліотеки
України імені В.І. Вернадського, кандидата історичних наук Олега Яценка, в
недалекому майбутньому електронні біобібліографічні ресурси будуть домінувати в інформаційному середовищі. Частково з ним можна погодитись, але
книжку ніщо не замінить.
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Міжнародна діяльність
ОННБ імені М. Горького:
реалії та перспективи

Наталія Матвіївна Диба,
завідувач відділу літератури іноземними мовами
та міжнародних проектів ОННБ імені М. Горького

Багаторічна історія Одеської національної наукової бібліотеки
імені М. Горького – це водночас приклад міжнародного
співробітництва та розвитку партнерських відносин з бібліотеками,
громадськими об’єднаннями і науковими установами країн світу.
США
У 2002 році на основі партнерства між американським урядом
та українськими бібліотеками за підтримки Посольства США в
Україні було відкрито інформаційно-ресурсний центр "Вікно в
Америку".
Центри "Вікно в Америку" відкриті з метою надання актуальної
інформації про США та поповнення фондів бібліотек англомовними
виданнями. Їх місія полягає в сприянні взаєморозумінню між США та
Україною. Це досягається шляхом надання інформації про США:
історія, врядування, суспільство та цінності; забезпечення доступу до
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ресурсів Інтернету. Вони також інформують про американські
програми допомоги та обміну.
Інформаційний
центр «Вікно в Америку» в
Одеській
національній
науковій бібліотеці імені
М. Горького є справжнім
осередком
американської
культури на Одещині. Завітавши до цього затишного
куточка, ви відчуєте дух
співпраці та дружби між
двома
країнами.
Центр
«Вікно в Америку» збирає друзів
пропонує вільний доступ до
інноваційних технологій: електронних книг Kindle та планшетних
комп'ютерів iPad. До послуг користувачів електронні інформаційні
ресурси Держдепартаменту США (Колекція eLibraryUSA) з
актуальною інформацією англійською мовою з усіх галузей знань. Це
дійсно модель американської бібліотеки. Тут проводяться лекції,
презентуються американські фільми, літературні твори, проходять
культурні заходи, які сприяють пізнанню американської культури.
Користувачі мають можливість розмовляти англійською мовою як зі
своїми співвітчизниками, так і з гостями з Америки.
Послугами інформаційного центру користуються як студенти
та учні, так і викладачі вищих навчальних закладів та шкіл. Адже,
відвідавши «Вікно в Америку», вони мають чудову можливість
ознайомитися з довідковою літературою і використати цю інформацію
під час навчання та викладання, удосконалити або навіть вивчити
англійську мову за допомогою комп’ютерного курсу “Rosetta Stone”.
Посольство США підтримує проекти, пов’язані з інноваціями,
впровадженням нових технологій в українських бібліотеках. Останній
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грант був наданий для організації літнього читального залу-кафе, де
користувачі можуть скористатися вільним підключенням до Інтернету
(Wi-Fi зона), випити кави, поспілкуватися один з одним або взяти
участь у розмовних клубах з волонтерами зі Сполучених Штатів.
За організаційне сприяння в проведенні заходів під час Днів
американської культури в Одесі, які проходили 28-30 квітня 2014 року,
координатор
одеського
центру
«Вікно
в
Америку»
відзначена «Подякою» Посольства США в Україні. Серед заходів, які
відбулися в стінах бібліотеки у рамках згаданої програми,
фотовиставка «Їжа корінних американців» та семінар для
бібліотекарів м. Одеси «Електронні книжки в бібліотеці», який
провела Валентина Пашкова, бібліотекознавець, віце-президент
Української бібліотечної асоціації, директор Центру інформаційних
ресурсів Посольства США в Україні.
Франція
Тісна співпраця ОННБ імені М. Горького з Францією, яка
почалася з укладення в червні 1995 року прямої угоди з Посольством
Франції в Україні, в якій визначались умови співробітництва з
Французьким культурним центром, Національною бібліотекою
Франції, Міністерством закордонних справ Франції, за останні роки
набула широкого розвитку.
1 липня 2010 року ОННБ імені М. Горького відвідала делегація
працівників культури Марселя – міста-побратима Одеси, до складу
якої входили: Д. Ерман, віце-мер м. Марселя, представник
департаменту з проведення культурних заходів та підтримки музеїв;
Д. Армогат, президент сінематеки м. Марселя; П. Буланже, директор
департаменту культури Торгово-промислової палати МарсельПрованс; Ф. Конт, викладач факультету славістики в університеті
Сорбонна (Париж); Б. Блан, директор департаменту рідкісних видань
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та рукописів муніципальної бібліотеки регіонального призначення
“Альказар”. Делегацію супроводжував Ф. Нейра, директор Альянс
Франсез м. Одеси. Для Б. Блан цей візит був не першим, адже між
ОННБ імені М. Горького і муніципальною бібліотекою “Альказар” –
молода, але вже міцна дружба, започаткована в 2009 році. За цей час
відбулося стажування Б. Блан в ОННБ імені М. Горького, розроблено
та реалізовано низку спільних проектів.
Французька делегація познайомилася з історією та
сьогоденням бібліотеки, чудовою колекцією французьких стародруків
і рідкісних видань, мініатюрних книжок і бібліофільських
примірників з колекції графа М. Толстого. Значну увагу привернула
виставка книжок їхнього славетного співвітчизника Шарля Сікара,
який був одним із перших літописців юної Одеси початку ХІХ ст. Віцемер Д. Ерман, виконуючи почесну місію, доручену парламентом
Марселя, вручив генеральному директорові ОННБ імені М. Горького
Ользі Ботушанській Золоту медаль парламенту м. Марселя на знак

Презентація книги «Французи в Одесі»
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визнання її особистого внеску в розвиток культурної співпраці містпобратимів.
27 квітня 2013 року в ОННБ відбулася презентація
книги «Французи в Одесі» журналіста Олександра Галяса. Видання
здійснене на замовлення ПАТ «Креді Агріколь Банк» у партнерстві з
Альянс Франсез м. Одеси та Посольством Франції в Україні.
Презентація відбулася за особистої участі Надзвичайного і
Повноважного посла Франції в Україні пана А. Ремі. У презентації
також взяли участь генеральний директор ОННБ О. Ботушанська,
член правління ПАТ «Креді Агріколь Банк» Ж. Легран, директор
Альянс Франсез м. Одеси С. Бано, автор книги О. Галяс.
У своєму вітальному слові пан Ремі нагадав про кілька
знаменних дат: 12 травня є днем народження Альянс Франсез у
м. Одесі; виповнюється 10 років від започаткування культурної акції
«Французька весна в Одесі» та 40 років встановлення побратимських
відносин між Марселем і Одесою. А. Ремі також відзначив, що давні й
стабільні зв’язки Франції та України давно заслуговували на появу
подібного видання.
З нагоди презентації у відділі рідкісних видань та рукописів
була організована виставка «Французи в Одесі», яка розкривала
багатий фонд унікальних французьких видань. Зокрема на ній було
представлено видання Ф. Дідо, подаровані свого часу місту герцогом
Рішельє; книги з особистої бібліотеки графа М. Толстого та інших
меценатів.
Після ознайомлення з музеєм книги Надзвичайний і
Повноважний посол Франції в Україні А. Ремі залишив запис у Книзі
почесних гостей бібліотеки: «Чудова акція передачі книги «Французи в
Одесі» успішно здійснена в цій бібліотеці і покликана прославляти
дружбу між Францією та Одесою. Ми стали свідками сердечного
прийому, непідробного інтересу до культури й історії зацікавленої
аудиторії, яку з приємністю тут зустріли. Наші зв’язки стабільні й
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постійно зміцнюються. Довгого життя цьому осередку культури!
Браво Ользі Ботушанській за її ентузіазм та досягнення!».
Бібліотека активно розвиває співробітництво з французькими
бібліотеками, зокрема міста-побратима Марселя. На сьогодні
співробітники ОННБ імені М. Горького спільно з муніципальною
бібліотекою регіонального призначення «Альказар» м. Марселя
підготували новий видавничий проект – фотоальбом «Одеса-Марсель»
(макетний варіант). Внесок працівників бібліотеки високо оцінений
французькою стороною.
Одеська національна наукова бібліотека імені М. Горького
активно сприяє розвитку культурних взаємовідносин міст-побратимів
– Одеси та Марселя. Частими гостями ОННБ імені М. Горького є
письменники, вчені, художники, актори з Франції. Особливе місце у
цих контактах займає благодійницька діяльність французької
художниці, почесного громадянина Одеси, лауреата Галереї почесних
благодійників Одещини «Люди щедрих сердець» Сюзанни Саварі. За
понад сорокарічний період завдяки мадам Саварі фонд бібліотеки
збагатився на 4394 видання, переважно мистецького характеру.
Як результат успішного розвитку, творчого збагачення культур
і взаєморозуміння країн уже не день і не тиждень, а місяць
французької культури в Україні з 2004 року проходить під назвою
«Французька весна». Французькі програми Одеської національної
наукової бібліотеки імені М. Горького також стали частиною
культурної взаємодії двох країн і гідним внеском у справу
популяризації французької культури в Україні та взаємного творчого
спілкування народів.
10 квітня 2014 року Одеську національну наукову бібліотеку
імені М. Горького відвідав автор бестселера «Ніжність» – письменник,
режисер і сценарист Д. Фонкінос. Візит відбувся в рамках проведення
щорічного фестивалю «Французька весна в Україні», який
проводиться за підтримки Альянс Франсез в Одесі. Давід Фонкінос –
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один з блискучих французьких письменників нового покоління. Він
стрімко завойовує популярність у всьому світі. Його тонкі, дотепні
романи вже переведені на півтора десятка мов. За інформацією
французької газети Le Figaro, Фонкінос увійшов до п'ятірки найбільш
продаваних авторів-романістів 2011 року. Після екскурсії бібліотекою
гість подарував примірник свого роману «Наші розставання»
українською мовою та залишив свій автограф.
Зустрічі з Сюзанною Саварі
Дружні відносини з нашим містом мадам Саварі та її відданий
друг і незмінний помічник Едельвейс Андре Полідорі підтримують
протягом 45 років. Особливо тісні взаємини у подружжя склалися з
ОННБ. 1999 року на звернення одеситів міськрада присвоїла мадам
Сюзанні Саварі-Полідорі звання “Почесний громадянин Одеси”.

Зустріч із Сюзанною Саварі
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Під час цьогорічної зустрічі для гостей була підготовлена
невеличка концертна програма, у якій взяв участь одеський скрипаль
Максим Крисань. Звучали популярні твори Ж. Массне і П. Сарасате.
«Я дуже рада відвідати Одесу, де особливо ціную два місця –
Музей західного і східного мистецтва та Національну бібліотеку. Хочу
подякувати за сьогоднішній чудовий музичний дарунок. Свого часу я
дванадцять років навчалася грі на скрипці, тож можу гідно оцінити
віртуозну гру музикантів. Сподіваюся ще не раз почути артиста», –
захоплено зазначила мадам Саварі.
Бєларусь
Для ОННБ імені М. Горького 2011 рік став знаковим у
зміцненні взаємовідносин із Республікою Бєларусь. У червні 2011
року з метою обміну бібліотечним досвідом група фахівців ОННБ
побувала у відрядженні в Національній бібліотеці Бєларусі. У
відповідності до завдань, поставлених членами наглядової ради ОННБ
перед учасниками відрядження, було вивчено досвід роботи
Національної бібліотеки Бєларусі, в т.ч. архітектурні рішення,
використані при організації бібліотечних сервісів, новітні технології
обслуговування користувачів, автоматизації бібліотечних процесів,
практика створення електронних ресурсів, практика зберігання та
надання доступу до інформаційних ресурсів, соціокультурна
діяльність в умовах технологічного прогресу тощо.
Бразилія
У 2010 році до списку країн, з якими співпрацює ОННБ,
додалася Бразилія. 20 жовтня до сектора “Закордонне українство” (зал
“Українці в світі”) надійшла посилка з книжками від Віри ВовкСелянської – української письменниці, незмінного друга залу
“Українці в світі”, яка проживає у Бразилії. Вона подарувала такі
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книжки: “О саnto dasereia”, “Fabulas de Cabo frio”, “Renovos de mitos”,
“Girassol amoderna poesia da Ucrania”, “Formas”, “Preludio antologia
poetica”, “Любовні листи княжни Вероніки до кардинала
Джованнібаттісти”,“Milosne listy ksieznej Weroniki”, “Galos Bordados”,
“A canoa no mar”, “Relogio Solar”, “Lendas”. Книжк написані
португальською та українською мовами. А у травні 2011 року Віра
Вовк-Селянська відвідала ОННБ разом зі своєю посестрою,
художницею з Женеви Зоєю Лісовською. Зарубіжні гості
запам'яталися працівникам бібліотеки своєю чуйністю, теплотою,
сердечністю, своєю любов’ю до рідної землі, яка надихає їх на
створення літературних і художніх шедеврів.
Румунія
ОННБ імені М. Горького
має
тісні
відносини
з
Генконсульством Румунії в Одесі.
За часів незалежності України
Генконсульство
подарувало
бібліотеці
колекцію
книг
різноманітної тематики, виданих
у Румунії. Вони знайомлять з
історією та сьогоденням цієї
країни – члена Європейського
Союзу, з життям української
діаспори Румунії та ін.
Одеська
національна
наукова бібліотека імені М. ГорьПід час етнофестивалю в Румунії
кого на запрошення відділу
євроінтеграційної регіональної політики Одеської обласної державної
адміністрації взяла участь в Етнічному фестивалі єврорегіону «Нижній
Дунай». Бібліотека представляла книжкову виставку «Етнографічне
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розмаїття Одещини», що проходила 11 - 15 серпня 2011 року в місті
Галац (Румунія). Відвідувачі мали змогу ознайомитись із
законодавчими актами, які забезпечують розвиток етнічної,
культурної, мовної та релігійної самобутності усіх національних
меншин в Україні. Особливий інтерес викликали матеріали про
національну культуру, обряди та звичаї всіх народів, що проживають в
Одеській області.
31 жовтня 2012 року Генеральний консул Румунії в Одесі,
доктор економічних наук Еміл Рапча відвідав з робочим візитом
ОННБ імені М. Горького. Ознайомившись під час оглядової екскурсії
з роботою бібліотеки, він залишив запис у Книзі почесних гостей
бібліотеки, у якому висловив своє захоплення унікальністю фондів і
високим фаховим рівнем співробітників бібліотеки.
Австралія
ОННБ імені М. Горького має також традиційні творчі зв’язки з
Австралією. В 1994 році підписано тристоронню “Угоду про
співробітництво з питання збереження і розвитку української
національної культури в її різних видах на спільну користь України і
Австралії” між ОННБ, Державною бібліотекою штату Новий
Південний Уельс і Фундацією українознавчих студій Австралії, яку
тоді очолював д-р Володимир Мотика.
У 2011 році зал «Українці в світі» поповнився черговою
партією книг від наших австралійських друзів, а саме документальним
виданням «Союз українок Австралії імені княгині Ольги» та англоукраїнським виданням «Українці на Сіднейських Олімпійських іграх».
Нарис розповідає про життя українців Австралії, їх внесок у
поширення відомостей про Україну у світі. Друге є популярним
ілюстрованим повнокольоровим виданням, у якому йдеться про
незалежну Україну як новопосталу європейську державу з великим
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потенціалом, а також про роль української діаспори Австралії у
підтримці української команди під час літніх Олімпійських ігор у
Сіднеї 2000 року. Перша книга побачила світ завдяки спонсорській
підтримці редколегії часопису «Наше слово» (Сідней, Мельбурн),
Союзу українських організацій Австралії, інших національнокультурних і просвітницьких організацій Австралії. Друга – завдяки
підтримці Фундації українознавчих студій Австралії та австралійських
друзів Національного Олімпійського комітету України.
Бібліотека, починаючи з 1995 року, отримала від австралійських партнерів велику кількість видань, зокрема англомовну
енциклопедію України в п'яти томах, унікальний збірник кращих
творів сучасних австралійських авторів – номінантів і лауреатів
престижної австралійської літературної премії імені Майлза
Франкліна, газету “Вільна Думка” (поточні видання на мікрофішах –
копії видань з 1949 р.). Надіслані з Австралії книжки займають гідне
місце у фонді ОННБ імені М. Горького.
Італія
ОННБ імені М. Горького продовжує підтримувати зв'язки з
італійською національно-культурною громадською організацією
«Комітет Данте Аліг'єрі». 23 липня 2011 року у відділі літератури
іноземними мовами відбулася творча зустріч з італійським
письменником Д. Кателлі. Увазі шанувальників італійської словесності
була представлена нова збірка письменника під назвою «Города»
(О., 2011). Джованні Кателлі народився у невеличкому ломбардському
місті Кремоні, знаменитому своїми музичними інструментами: це
місто дало світу видатних скрипкових майстрів Аматі та Страдиварі,
композитора Монтеверді. Воно надзвичайно багате романською і
ренесансною архітектурою. «Я перш за все міський житель», –
стверджує Джованні. Цим значною мірою пояснюється пристрасть
письменника подорожувати містами Європи – Париж, Прага, Відень,
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Будапешт, Братислава. В Україні, крім Одеси, пан Кателлі відвідав
також Львів, Київ, Дніпропетровськ, побував у Криму.
Перша збірка, видана в Одесі, – «Географии и три одесских
рассказа» (2003) стала своєрідним продовженням чеського видання
«Географии». Книжка була представлена у рамках V тижня італійської
мови у світі, що проходив у Львові 2005 року під егідою знаменитої
Академії дела Круска – закладу, що популяризує «мову Петрарки і
Боккаччо» як основу сучасної італійської літературної мови.
ПАР
З нагоди святкування 10-річчя Почесного консульства
Південно-Африканської Республіки в Одесі та Одеській області й 15річчя товариства дружби “Україна-ПАР” 16-17 червня 2011 року
Одесу з візитом відвідав Надзвичайний та Повноважний посол ПАР в
Україні пан А. Вентер. Програма перебування пана посла в нашому
місті передбачала його участь у засіданні «круглого столу» “Роки
дружби та партнерства: потенціал Одещини у міжнародних зв’язках
України та країн Африки”, який відбувся в Одеській національній
науковій бібліотеці імені М. Горького. Під час зустрічі пан Вентер
передав у дар бібліотеці рідкісні примірники книжок з історії,
політики та природи Південної Африки.
Учасниками «круглого столу» також були: Почесний консул
ПАР в Одесі та Одеській області Л.М. Поплавська, представник МЗС
України в Одесі В.Б. Бондарчук, начальник управління у справах
національностей та релігій Одеської обласної державної адміністрації
Я.О. Різникова, кандидат філософських наук, професор кафедри
політології Інституту соціальних наук ОНУ імені І.І. Мечникова
В.В. Попков, директор ОУНБ імені М. Грушевського Ю.С. Амельченко, викладачі та студенти Міжнародного гуманітарного
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університету і Національного університету “Одеська юридична
академія”.
Під час засідання були розглянуті питання демократизації та
влади в ПАР, партнерських зв’язків з нашою державою. У бібліотеці
експонувалася документно-ілюстративна виставка “Горизонти
Африки”, яка представляла матеріали про науку, культуру та
мистецтво сучасної ПАР і відображала економічні та культурні зв’язки
цієї країни з Одещиною.
Греція
Триває плідне творче співробітництво ОННБ
М. Горького з Одеською філією Грецького фонду культури.

імені

19 травня 2011 року у бібліотеці відбулася презентація
виставки видань сучасних грецьких письменників. Всього було
представлено близько 50 творів, автори яких були премійовані у 20062009 роках у різних номінаціях: читацькі премії, державні премії за
романи, оповідання, поезію, есе-критику, хроніку-свідчення; «Краща
дитяча художня книга», нагороди за краще ілюстрування дитячої
книги та ін. «Крім знайомства з видавництвами і сучасними
тенденціями
грецької
літератури,
видавництвам
України
пропонується ознайомитися з перспективами можливого подальшого
перевидання представлених книг у перекладі українською або
російською мовами», – говорить у передмові до каталогу виставки
директор Одеської філії Грецького фонду культури С. Парадісопулос.
Генеральний консул Греції в Одесі Емануїл Пападойоргакіс під
час свого візиту в бібліотеку висловив своє захоплене враження від
бібліотеки: «З хвилюванням та подякою вклоняюсь цьому Храмові
Духу, що зветься Одеською Державною Бібліотекою…»
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Туреччина
Південний сусід України – Туреччина стає ближчою і більш
зрозумілою для громадян України. Бібліотека налагодила культурні
зв’язки з представниками Республіки Туреччина в Одесі та одержала в
подарунок книги турецькою мовою, які раніше не були представлені в
її фондах.
Прекрасно видані підручники для вивчення турецької мови,
тлумачні словники, путівники; книги з історії Туреччини, художня
література сучасних авторів знайдуть свого читача у відділі літератури
іноземними мовами та міжнародних проектів. Родзинка колекції –
книга з історії козацтва України турецькою мовою та турецькоросійський розмовник з автографом автора – Таркана Тектена,
викладача турецької мови Південноукраїнського національного
педагогічного університету імені К. Д. Ушинського.
Німеччина
Прикладом успішного міжнародного партнерства є проект
ОННБ імені М. Горького – Німецький читальний зал. Ця своєрідна
німецька міні-бібліотека відкрилася в Одесі у листопаді 2000 року на
виконання угоди про тристороннє партнерство, що її уклали ОННБ
імені М. Горького, Баварський дім в Одесі та Гете-Інститут. Гетеінститут надав у користування широкому колу користувачів близько
чотирьох тисяч книжок та інших носіїв інформації, з них майже
тисяча – найновіші довідкові видання. Бази даних на СD-ROM містять
актуальну біографічну та бібліографічну інформацію і доповнюють
традиційні довідники. Колекція відеофільмів і музичних дисків
задовольняє смаки найвибагливіших шанувальників німецького
мистецтва. Читачі мають можливість користуватися сучасним аудіо-,
відео- і комп’ютерним обладнанням залу, а також брати більшу
частину фонду додому.
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Щосуботи тут вже майже десять років поспіль працює Клуб
німецького кіно, в якому демонструються та обговорюються сучасні
художні фільми виробництва Німеччини мовою оригіналу.
9 лютого 2011 року в Гете-Інституті в Києві було проведено
семінар «Задоволений клієнт як фактор успіху». Семінар вела доктор
Г. Фогт, яка очолює одну з найбільших бібліотечних мереж Німеччини
в м. Кельні. Пані Фогт вже багато років входить до менеджменткомісії Німецької бібліотечної спілки (DBV), очолює раду «Інформація
та бібліотека» Гете-Інституту і є співвидавцем журналу «Бібліотека.
Дослідження та практика». У семінарі взяли участь 25 учасників, серед
яких були і працівники Німецького читального залу ОННБ імені
М. Горького. Семінар мав на меті теоретично і практично розкрити
концепції менеджменту, орієнтовані на потреби користувачів.
Учасники обговорювали сильні й слабкі сторони в обслуговуванні
клієнтів, поділилися досвідом лобіювання інтересів бібліотеки та
співпраці з громадою, розглянули механізми мотивації співробітників і шляхи поліпшення сервісної діяльності.

Сюзанна Тайхман (праворуч) спілкується із
заступником генерального директора з
бібліотечної роботи Ольгою Бельницькою
(ліворуч)

26 червня 2014
року
бібліотеку
з
робочим візитом відвідала пані С. Тайхман,
керівник відділу "Інформація та бібліотека"
Гете-Інституту в Україні.
На зустрічі із заступником
генерального
директора бібліотеки з
бібліотечної
роботи
О.М. Бельницькою були
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обговорені питання подальшої співпраці у проекті "Німецький
читальний зал ОННБ імені М. Горького при підтримці Гете-Інституту
в Україні в Баварському домі Одеси".
Фінляндія
Місто Оулу (Фінляндія) та Одеса підтримують зв’язки з 1957
року. До 40-річчя встановлення дружніх зв’язків бібліотека
упорядкувала та видала збірку матеріалів «Одеса-Оулу». В її підготовці
неоціненну допомогу надала Марія Савінова, член правління Одеської
міської організації «Україна-Фінляндія».
4-7 вересня 2012 року група українських бібліотекарів у складі
головного спеціаліста відділу аналізу та прогнозування діяльності
бібліотек Міністерства культури України С. Сивокінь, генерального
директора НБУ імені В.І. Вернадського О. Онищенка, директора ХДНБ
імені В.Г. Короленка В. Ракитянської та ученого секретаря ОННБ імені
М. Горького І. Бірюкової взяли участь у навчальному турі для
працівників бібліотечної галузі України «Привабливість бібліотек
Фінляндії, нові технології та інтенсивне обслуговування»
(Фінляндська Республіка).
Насичена програма візиту, підготовленого Посольством
Фінляндії в Україні у співпраці з Міністерством закордонних справ
Фінляндії та Інститутом Росії та Східної Європи (Фінляндія), дала
можливість вивчити концептуальні принципи роботи фінських
бібліотек, обмінятися практичним досвідом з колегами, пожвавити
міжнародний книгообмін. У кожній установі, яку відвідали в рамках
програми навчального туру, його учасники одержували пакети
документів, що детальніше розкривають зміст діяльності кожної з
бібліотек:
нормативні
документи,
презентаційні
матеріали,
статистичні дані, зразки рекламної продукції тощо. Отримані
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документи передано у фонд ОННБ імені М. Горького, де вони стануть
доступними користувачам бібліотеки.
Грузія
У квітні 2012 року в рамках проекту «Бібліотека – простір
культурної дипломатії» ОННБ імені М. Горького та Одеське обласне
відділення форуму «Інтелектуальне співробітництво – Україна ХХІ
століття» організували та провели низку заходів (лекція “Українськогрузинські літературні зв’язки”, книжкова виставка “Історії предків
моїх сторінки”), присвячених 200-річчю від дня народження відомого
грузинського поета Вахтанга Орбеліані.
Рада Європи
З 1995 року ОННБ імені М. Горького є партнером Ради Європи
у справі інформаційного забезпечення українських громадян з питань
прав людини – бібліотека стала регіональним осередком «Асоціації
сприяння програмам ООН». Сьогодні інтереси широкого кола читачів
звернуті до політичних та економічних подій не тільки в Україні, а й в
усьому світі, тому велике значення набувають документи і публікації
ООН. Голова представництва Єврокомісії в Україні Ієн Боуг під час
проведення в Одесі Днів Європи завітав до бібліотеки та залишив
запис у Книзі почесних гостей: «Велике задоволення відвідати цю
скарбницю для вивчення історії України».
Міжнародна взаємодія бібліотеки — це процес встановлення,
закріплення та підтримки партнерських взаємозв’язків, погодженого
співробітництва між бібліотеками різних країн, що впливає на
розвиток світової бібліотечно-інформаційної сфери, посилює
професійні комунікації між бібліотечними фахівцями та сприяє
виходу бібліотеки на міжнародний рівень.
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Історико‐краєзнавча
діяльність Одеської
національної наукової
бібліотеки
імені М. Горького

Людмила Іванівна Саєнко,
завідувач відділу краєзнавства «Одесика»
ОННБ імені М. Горького, канд. іст. наук
Згадайте предків своїх,
щоб історія перед вами не згасла.
О. Кобилянська

Високі поняття «батьківщина», «національна гідність»,
«патріотизм» починаються зі знання рідного краю, історії села чи
міста, вулиці, домівки, та власне, свого роду, тобто місця, де людина
народилася, де минуло її дитинство. Знання передаються із покоління
в покоління з молоком матері, мелодією народної пісні,
багатоголоссям рідної мови. Ми тільки тоді є частиною народу, коли
маємо глибокі почуття до землі, де живемо, глибоку повагу до вікових
народних традицій. Саме краєзнавство є безцінною скарбницею
збереження історичного досвіду багатьох поколінь, всього того
найкращого, що витримало випробування часом. Краєзнавство як
соціально значуща діяльність потребує бібліотечно-інформаційного
забезпечення. У системному аспекті краєзнавство є сферою, що
обслуговується, а бібліотечна діяльність – сферою, яка обслуговує.
Традиційне бібліотечне краєзнавство сьогодні потребує вироблення
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нових методологічних підходів, пов’язаних зі зміною соціальної ролі
бібліотеки у суспільстві, з використанням інформаційнотелекомунікаційних технологій та змінами потреб користувачів в
інформації краєзнавчого змісту.
Краєзнавчі дослідження – це вивчення історії краю за
безпосередніми слідами подій, із застосуванням суміжних дисциплін –
географії, екології, демографії, статистики, топоніміки, на широкій
джерельній базі з пріоритетом місцевих джерел, у нашому випадку –
фондів Одеської національної наукової бібліотеки імені М. Горького
(ОННБ). Матеріали фондів використовуються для підтвердження або
спростування вже усталених точок зору, руйнації хибних стереотипів,
які ще до цього часу викривляють нашу історію.
Краєзнавство за змістовим наповненням має кілька напрямів.
Доктор історичних наук, професор, академік НАНУ, очільник
Національної спілки краєзнавців України, незаперечний авторитет
краєзнавчої науки П.Т. Тронько (1915-2011) серед інших виділяє такі
напрями краєзнавчих досліджень: історичне, етнографічне,
літературне, географічне, мистецьке. У наукових працях вченого
розглядаються теоретичні та практичні питання розвитку історичного
краєзнавства в Україні у ХХ ст. Особливий інтерес становить його
монографія “Літопис дружби і братерства”, в якій автор як голова
Головної редакційної колегії “Історії міст і сіл УРСР” розкрив
механізм підготовки унікальної за своїм змістом і значенням праці,
діяльність обласних і головної редколегій, визначив значення літопису
населених пунктів для розвитку краєзнавчого руху в країні1 .
Фундаментальною науковою працею, яка розкрила розвиток
історичного краєзнавства в Україні, була колективна монографія
“Історичне краєзнавство в Українській РСР” (П. Тронько, В. Горбик,
О. Лугова та ін.). У роботі висвітлюються особливості краєзнавчих
1
Летопись дружбы и братства : из опыта создания “Истории городов и сел
Украинской ССР”. – К., 1981. – 128 с.
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досліджень в Одеському регіоні, форми й методи краєзнавчої роботи,
роль культурно-освітніх закладів та громадських об’єднань, зокрема
діяльність “Одесики”, у розгортанні краєзнавчого руху, а також
питання пам’яткознавства та музейництва.
Теоретичні проблеми формування краєзнавчих фондів
бібліотечних установ України, спроби вирішення їх на основі
наукових досліджень, узагальнення кращого досвіду бібліотек країни,
а також поради щодо підготовки та видання бібліографічних
краєзнавчих посібників знайшли відображення в працях
Н. Горбачевської, Л. Макаренко, К. Селіверстової2 та ін. Історикокраєзнавча діяльність бібліотечних установ Одеської області докладно
висвітлена у працях Г. Каширіна, Т. Полянко, О. Панової, Л. Смичок,
Л. Забенкіної3 та ін. Створення краєзнавчих картотек і каталогів,
організація різноманітних заходів, видання краєзнавчої літератури,
покажчиків і посібників, а також форми і методи краєзнавчої роботи –
це основні питання, яких дослідники торкались у своїх працях.
Як відомо, кожен регіон, у т.ч. й Одещина, має свою
внутрішню хронологію, динаміку розвитку, які, в загальних рисах,
2
Горбачевская Н. Библиотечное краеведение в системе организационно-методического руководства библиотеками РСФСР // Сов. библиотековедение. –
1980. – № 5. – С. 85 - 95; Макаренко Л. Бібліотечне краєзнавство в
республіці : стан і завдання в процесі перебудови, демократизації суспільного
життя // Краєзнавча робота бібліотек – фактор патріотичного і інтернаціонального виховання населення : матеріали респ. наук.-практ. конф. працівників обл. б-к УРСР. – К., 1990. – С. 13 - 29; Селиверстова Е. К проблеме создания единого краеведческого фонда библиотек Украинской ССР // Там
само. – С. 54 - 61.
3

Каширін Г. Краєзнавча робота масової бібліотеки / Г. Каширін. – К., 1960. –
39 с.; Панова А. Край мой – гордость моя // Библиотекарь. – 1966. – № 1. –
С. 57 - 59; Смычок Л. Историко-краеведческая деятельность ОГНБ
им. М Горького / Л. Смычок., Л. Забенкина // Тезисы І областной историкокраеведческой научно-практической конференции, посвященной 200-летию
г. Одессы, “Воспитание историей”. – О., 1989. – С. 121 - 122 та ін.
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вписуються в межі основних історичних періодів. Це підтверджується
емпіричним вивченням краєзнавчої діяльності на Одещині, котра має
три «власних» історичних етапи розвитку.
Перший етап (1839–1920) – це етап зародження і становлення
краєзнавчої діяльності в краї. Цей процес відбувався переважно в
рамках діяльності Одеського товариства історії та старожитностей
(1839). У 40-ві роки ХІХ ст. в Одеській публічній бібліотеці
розпочинається робота з розкриття своїх фондів – створюються
каталоги. Вони велись у рукописній формі, але завдяки клопотанням
та пожертвам М.М. Толстого було видано п’ять томів основних
каталогів бібліотеки, якими читачі користуються й досі.
Інтенсивний економічний розвиток краю, прагнення до
освоєння природних скарбів, вивчення історії викликає не тільки
інтерес до літератури про край, а й практичну потребу в ній. Основою
краєзнавчого фонду стали перші пожертви літератури з історії,
археології, географії Причорномор’я, зроблені ініціатором створення
бібліотеки О.І. Льовшиним та археологом І.О. Стемпковським.
Подаровані книги є надзвичайно цінними виданнями. Це, наприклад,
географія Птоломея грецькою та латинською мовами (1605), твори
Діона Хризостома, який
побував
в
Ольвії,
Страбона, Аріана та ін.

Завідувач відділу Л.І. Саєнко консультує
читача

Повернімося
до
Одеського
наукового
товариства
історії
та
старожитностей
(ОТІС),
яке було створене у квітні
1839 року і займалося
дослідженням
пам'яток
археології
та
історії
Південної України, етно89
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графічними та статистичними дослідженнями краю. Його діяльність
тривала 83 роки. У роботі товариства брали участь Д. Княжевич,
М. Кір'яков, А. Скальковський, Д. Яворницький та ін. Згідно зі
статусом ОТІС мало на меті поширення історичних та археологічних
відомостей про південь Росії. Його головними завданнями були:
збирання, опис та збереження залишків старовини, відкритих на
півдні Росії; пошук, упорядкування та роз'яснення документів і актів,
що стосуються історії краю; критичне дослідження свідчень давніх
письменників про край; підготовка записів для майбутньої історії
краю, зібрання відомостей про його теперішній стан; публікація
результатів досліджень у «Записках», які виходили протягом 1844–
1919 років.
У 1911 році при Новоросійському університеті розпочало свою
діяльність «Одеське бібліографічне товариство», яке створило
краєзнавчу
бібліотеку,
видавало
«Известия
Одесского
библиографического общества» (1911–1916), складало бібліографічні
покажчики і списки краєзнавчого змісту. Розвиток краєзнавства того
періоду характеризувався гуманітарним спрямуванням: головна увага
приділялася вивченню історії рідного краю, його етнографії, побуту,
культури. Пізніше провідну роль у розвитку й організації краєзнавчої
роботи взяла на себе Всеукраїнська академія наук. Уже в 1919 – на
початку 1920-х років працювали декілька комісій краєзнавчого
профілю. Наприкінці 1923 року розпочала роботу Одеська комісія
краєзнавства (1923-1931), яку очолив С.С. Дложевський і яка
налагодила видання «Вестника Одесской комиссии краеведения».
Другий етап (1921-1989) – розвиток краєзнавчої діяльності
безпосередньо Бібліотекою, яка виступила організатором краєзнавчої
бібліографічної діяльності в регіоні і почала формувати систему
посібників. У 1920-х роках був створений науково-бібліографічний
відділ з групою краєзнавства, а в середині 1970-х років – сектор
краєзнавства, де працювали головний бібліограф Г. Каширін і старший
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бібліограф С. Дзюбіна. У 1974-1994 роках завідувачем сектора
краєзнавства була відома одеським краєзнавцям Л. Смичок. У 1989
році на базі сектора відділу науково-допоміжної та рекомендаційної
бібліографії був створений відділ «Одесика», з 2012 року – відділ
краєзнавства «Одесика».
У дожовтневі та довоєнні роки краєзнавча діяльність
бібліотеки була зведена до збирання та систематизування краєзнавчих
матеріалів, включаючи дослідження про життя та творчість видатних
діячів науки й культури. Особливе місце і тоді і нині посідала
краєзнавча картотека «Одесика». Ця картотека почала створюватися
ще на початку 1920-х років, її першим упорядником був відомий
історик Одеси, автор популярної книги «Старая Одесса» Олександр
Михайлович Дерібас (1856-1937).
У 1930-ті роки працівники бібліотеки були змушені «чистити
фонди», картотеки або передавати до спеціальних сховищ
«крамольну» краєзнавчу літературу.
По війні почався етап відродження бібліотечного
краєзнавства. Однією з перших до краєзнавчої бібліографічної роботи
вдалася Одеська наукова бібліотека імені М. Горького. Бібліотеці
вдалося за короткий час не тільки зібрати і відновити свої книжкові
фонди та упорядкувати каталоги, але й почати складати бібліографічні
посібники. У 1948 році вийшов у світ її покажчик “Одеса у Великій
Вітчизняній війні 1941–1945 рр.” — один з перших краєзнавчих
бібліографічних посібників, випущених в Україні у повоєнний час.
Укладачі, адресуючи покажчик історикам, які займалися вивченням
війни, широко і з достатньою повнотою відобразили одеські видання –
книги, журнальні й газетні статті й замітки. Наукова громадськість у
цілому схвально поставилася до першого післявоєнного досвіду
одеських бібліографів.
Працівники бібліотеки плідно працювали над доповненням
спеціалізованої картотеки “Одесика”, яка включала монографії, статті,
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публікації в періодичній пресі, рецензії та інші матеріали, що
висвітлювали різні аспекти історії Одещини. У різні періоди свого
існування картотека мала різний характер поповнення. Спочатку
більше уваги приділялося діяльності численних доброчинних
товариств та закладів, які існували в Одесі, а також діяльності
меценатів. Пізніше в картотеці переважали матеріали, присвячені
участі етнічних груп у розвитку культури нашого краю, а у повоєнні
роки основний матеріал мав ідеологічне спрямування, наприклад,
широко висвітлювалася діяльність місцевої партійної організації.
Звичайно, поряд з цим збирався і матеріал з історії та культури
Одещини. З часом “Одесика” стала власником найбільш повного і
найбільш доступного довідкового апарату про наш край. На кінець
1980-х років каталог нараховував понад 150 тисяч карток. Нині увага
приділяється актуальним напрямам краєзнавства: культурологічному,
літературному,
мистецькому,
релігійному,
екологічному,
туристичному. Зведений каталог краєзнавчої літератури нараховує
близько 450 000 карток. Накопичений краєзнавчий матеріал про
окрему місцевість, історію, видатних людей використовується у
персональних та колективних дослідженнях, при відновленні
історико-культурних і культових будов, а також для генеалогічних
досліджень.
У повоєнні роки історичне краєзнавство розвивалось у
науково-дослідних інститутах, на багатьох кафедрах гуманітарних
наук вишів республіки, ним займалися наукові працівники державних
архівних установ, державних музеїв, бібліотек. Їх діяльність була
спрямована на розробку локально-історичних проблем, на вивчення
соціально-економічного і культурного розвитку регіону, історії його
підприємств, навчальних закладів, історико-культурних пам’яток.
Істотним результатом наукового дослідження краю стала
фундаментальна праця “Історія міст і сіл Української РСР”. Видання
цієї наукової праці дозволило українському краєзнавству піднятися на
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якісно новий рівень, посприяло подальшому розвитку музейництва,
пам’яткоохоронної роботи, виданню нових історико-краєзнавчих
праць.
Третій етап (з 1989 р.) – подальший розвиток краєзнавчої
діяльності, поява нових форм представлення краєзнавчої інформації,
у т.ч. в електронному форматі. 90-ті роки XX ст. – це роки активного
впровадження нових інформаційних технологій в бібліотечній галузі.
У зв’язку з цим визначаються нові перспективи і тенденції розвитку
краєзнавчої бібліотечної діяльності, зокрема створення електронних
каталогів краєзнавчої літератури, повнотекстових, реферативних і
фактографічних краєзнавчих баз даних, забезпечення віддаленого
пошуку інформації та доступу до неї.
Держава підтримує справу збереження, вивчення та
популяризації історико-культурної спадщини українського народу, в
тому числі і населення нашого Південного регіону, про що свідчать
Указ Президента України “Про заходи щодо підтримки краєзнавчого
руху в Україні до 2010 року” (від 23 січня 2001 року); “Програма
розвитку краєзнавчого руху в України на період до 2010 року”,
затверджена постановою Кабінету Міністрів від 10 червня 2002 року.
На виконання Указу уряд затвердив «Програму розвитку краєзнавства
на період до 2010 року». Метою Програми була активізація наукової
діяльності, спрямованої на розвиток краєзнавства, залучення широкої
громадськості до вивчення національної, культурної спадщини,
здійснення науково-організаційних і видавничих заходів. “Програма
збереження бібліотечних та архівних фондів на 2000-2005 роки” була
затверджена постановою Кабінету Міністрів України від 15 вересня
1999 року. На підтримку краєзнавства Кабінет Міністрів України
затвердив міжгалузеву програму «Пізнай свою країну» на 2007-2012
роки.
Краєзнавча діяльність бібліотеки починається насамперед з
комплектування її фонду всіма краєзнавчими (за змістом) виданнями,
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незалежно від місця та мови видання, і літературою, яка видається в
Одесі та області. Переважна частина краєзнавчого фонду ОННБ імені
М. Горького (більше 5 тис. одиниць) зберігається у підсобному фонді
відділу краєзнавства “Одесика”. Цінні й рідкісні документи з
краєзнавства (до 1850-х і пізніших років видання) знаходяться у
відділі рідкісних видань та рукописів – у музеї книги. Частково
краєзнавчі видання є у фондах відділів мистецтв, довідковоінформаційному, науково-бібліографічному та інших. Велика кількість
краєзнавчих видань (особливо періодичних) зберігається у відділі
зберігання та наукового вивчення фондів.
Обслуговування читачів з краєзнавчої тематики здійснюється
в основному у відділі краєзнавства “Одесика”, де знаходиться
довідковий апарат: довідковий фонд; зведений каталог краєзнавчої
літератури “Одесика”, який складається із систематичної і
топографічної частин, та “Персоналії”; електронний каталог
краєзнавчих видань – “УКАТ” ІПС “Марк”. Довідковий фонд відділу
різноманітний за змістом. Його основу складають словники,
довідники (в тому числі адрес-календарі, альманахи та путівники).
Справжньою скарбницею є колекції довідкових видань XIX – початку
XX ст. (з 1834 р.), які містять відомості з історії Новоросійського краю,
Херсонської губернії та Бессарабії, а також енциклопедії:
“Новороссийский календарь” (з 1834 р.), “Одесский альманах” (1839,
1840, 1883, 1894/5), “Южно-русский альманах” (1896-1900, 1902) та ін.
Цікавою для дослідників частиною довідкового фонду є універсальні
та галузеві науково-допоміжні бібліографічні посібники: “200 років
Одеси” (1994); “Памятники истории и культуры Одесской области”
(1987); Бориневич А.С. «Систематический указатель статей, заметок,
протоколов, отчетов и проч., помещенных в “Листках” и “Записках”
Императорского Общества сельского хозяйства Южной России с 1830
по 1894» (1895); Чижиков Л.О. «Odessika. Библиографические
материалы для истории гор. Одессы» (1913); Де-Рибас Л.М.
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“Библиографические материалы по истории Новороссии” (1914);
Попруженко М.Г. «Указатель статей, помещенных в I-XXX томах
Записок Императорского Общества истории и древностей» (1914) та
ін. На сучасному етапі розвитку Південного регіону цей фонд
користується особливим попитом читачів, у першу чергу науковцівісториків з Одещини та інших областей України.
Відділ краєзнавства «Одесика» видає бібліографічний
покажчик “Одеська письменницька організація в ... році”. Цей
посібник інформує про доробок кожного письменника і розрахований
на літературознавців і журналістів, бібліотечних працівників,
учителів, які ведуть уроки літератури рідного краю. Крім того, відділ
готує “Календар знаменних і пам’ятних дат Одеси”.
Фонд виконаних краєзнавчих довідок є повноцінною ланкою
краєзнавчого довідково-бібліографічного апарату відділу. Він
формувався з метою скорочення терміну пошуку інформації в разі
необхідності повторного звернення до вже знайденої раніше
краєзнавчої інформації. У відділі краєзнавства “Одесика” фонд
виконаних довідок переведено в електронну форму.
Характерною рисою
сьогодення є повернення до
минулого, вивчення свого
коріння.
Дослідження
історії родини набувають
особливого значення, коли
йдеться про історію і
культуру України. Крім
того, підприємства, наукові
організації та навчальні
Письменник Олекса Різників з провідним заклади міста і області
замовляють довідки про
бібліотекарем відділу Тетяною
Яковлєвою
свою
історію.
Так,
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наприклад,
були
виконані
історичні
довідки
для
ВАТ
«Одесхарчокомбінат», АТ «Шампанських вин», одеських пологових
будинків № 1, 2, Одеського зоопарку, Швидкої медичної допомоги та
ін., а також біографічні довідки про О.Ф. Стуарта, О.С. Стурдзу,
Є. В. Тімонова та ін. Крім того, вчені, краєзнавці, приватні особи
звертаються до фондів відділу краєзнавства з метою виявлення
матеріалів про історію населених пунктів, вулиць, окремих будівель.
Велику допомогу в пошуку надає інформаційно-пошукова система
«Артефакт». ІПС «Артефакт», розроблена інформаційним агентством
"Інтегрум-Техно", успішно функціонує на величезних масивах
текстової інформації. ОННБ імені М. Горького – перша бібліотека в
Україні, яка використовує цю систему для створення власної бази
даних (1996). У повнотекстовому режимі обробляються 46 провідних
видань. Загальний обсяг баз на сьогоднішній день становить 392 989
документів. Серед них БД «Одеські ЗМІ» – 154 938 док. та БД
«Регіональні ЗМІ» – 19 183 док.; «Українські ЗМІ» – 187 469 док.;
«Одеса» – 12 844 док.; «Мистецтво та культура» – 1236 док.; «Видатні
особистості» – 4816 док.; «Екологія» – 2725 док.

Автограф для "Одесики" від письменниці Єлизавети Кузьмінської
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Важливим напрямом
краєзнавчої
роботи
в
бібліотеці в наш час, як і
раніше, залишається тісна
співпраця з науковими та
громадськими
товариствами. Діяльність наукових
товариств на Одещині, таких
як Одеське археологічне
товариство, Одеська обласна
організація Товариства охорони пам’яток історії та
культури, а також історико-

185 років
краєзнавча секція “Одесика” при Одеському будинку вчених, сприяла
підвищенню рівня історико-краєзнавчих досліджень. Ці громадські
об’єднання спрямовують свою роботу на оприлюднення результатів
досліджень в регіоні та координацію діяльності археологів, істориків,
краєзнавців, на проведення обліку та охорону пам’яток на місцях,
сприяння участі краєзнавців в археологічних експедиціях, організацію
конференцій спільно з археологами-аматорами та краєзнавцями
Північного Причорномор’я.
Підвищенню якості краєзнавчої роботи сприяла також творча
співпраця відділу краєзнавства з науковими організаціями і
установами області, які займаються краєзнавчою діяльністю. Відділ
краєзнавства підтримує тісні зв’язки з науковою історикокраєзнавчою секцією “Одесика” при Одеському будинку вчених.
Членів цієї секції працівники бібліотеки на кожному засіданні
інформують про наявну в бібліотеці краєзнавчу літературу, надають
консультації, виступають на засіданнях секції з повідомленнями про
окремі краєзнавчі видання, з оглядами краєзнавчого фонду бібліотеки
і довідкового краєзнавчого апарату.
Минуло 50 років від часу заснування краєзнавчої секції
“Одесика” при Одеському будинку вчених. Слід зазначити, що
“Одесика” продовжила славну історію одеського краєзнавства.
Одеський будинок учених у 1920-х роках став одним із центрів
культурного та наукового життя міста. Ідея назвати краєзнавче
співтовариство “Одесикою” належало вченому-медику Б. Сосюрі та
літературознавцю О. Владимирському. 20 січня 1964 року Б. Сосюра
відкрив перше засідання секції “Одесика” в Зеленому залі Одеського
будинку вчених. У 1960–1970-х роках секція була не просто спілкою
аматорів-краєзнавців. Була створена певна система роботи. Для
керівництва
діяльністю
секції
обиралося
бюро,
існувало
довгострокове планування, був створений герб секції і виготовлений
значок, випускалися запрошення. У травні 1984 року помер Б. Сосюра
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і головою “Одесики“ став О. Владимирський. З кінця 1980-х років і до
2003 року секцію очолював професор Одеського національного
університету імені І. І. Мечникова (ОНУ), доктор історичних наук
М. Раковський. У цей складний час секція проводила клубне, камерне
спілкування. Порівняно невелике коло захоплених краєзнавством
людей дало можливість секції вижити. На першому місці був інтерес,
на другому – форма. Особливістю цього періоду було те, що наголос
робився на історичне краєзнавство. За 1964-2004 роки було проведено
понад 400 засідань, у середньому до десяти засідань на рік. У 2003-2008
роках “Одесику” очолював професор ОНУ, доктор історичних наук
О. Дьомін. У цей час проводилися “круглі столи”, присвячені
актуальним та креативним темам з історії міста і країни, зустрічі з
письменниками, що розробляли краєзнавчі теми. До роботи в секції
були залучені професійні історики з вищих навчальних закладів міста
та студентська молодь. Майже на кожному засіданні науковці
Одеської національної наукової бібліотеки проводили огляди нових
надходжень до бібліотечних фондів. З січня 2009 року “Одесику”
очолює кандидат історичних наук, письменник В. Савченко. Останні
засідання секції, що збирали 60-70 слухачів, стали подіями у
культурному житті міста і були широко відображені у місцевих ЗМІ.
До уваги слухачів були представлені доповіді “Неофіційна Одеса часів
НЕПу”, “Забутий засновник Одеси – митрополит Г. БунулескуБодоні”, “Святі та цілющі джерела Одеської області”, “Спірні питання
в історіографії оборони та визволення Одеси (1941-1944)”.
Незважаючи на те, що “Одесика” пережила, як і багато громадських
організацій нашого міста, злети і падіння в умовах руйнації старих
суспільних структур, вона змогла не тільки вижити, а й
модернізуватися.
Ще одним прикладом співпраці відділу краєзнавства
«Одесика» з науковими установами є діяльність гуртка історії України
при кафедрі історії України історичного факультету Одеського
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національного університету імені І.І. Мечникова (ГУРТ). Створення
організації відбулося 7 листопада 2009 року. Актив організації – 20
аспірантів, студентів, молодих учених з різних одеських вишів
(переважно з ОНУ імені І.І. Мечникова). У реєстрі ГУРТу понад 350
членів, які долучаються до різноманітних колективних акцій. ГУРТ –
це коло спілкування ініціативних істориків, філологів, політологів,
соціологів, хіміків, філософів, культурологів та представників інших
спеціальностей. На цей момент ініційований проект «Потьомкін» –
пошук, апробація та поширення інформації про події на панцирнику
«Князь Потьомкін-Таврійський». На базі ОННБ імені М. Горького
проведено три конференції та видано збірник матеріалів міжнародної
конференції «Життя та смерть міфу про броненосець/панцирник
«Князь Потьомкін–Таврійський» (2010). Керівник ГУРТу – канд. іст.
наук, доцент кафедри історії України Володимир Полторак.
Спільно з Одеським обласним гуманітарним центром
позашкільної освіти та виховання чотири роки поспіль відділ краєзнавства “Одесика” проводить обласні семінари та практичні заняття
в бібліотеці для керівників краєзнавчих гуртків та об’єднань за темами
«Краєзнавча робота в
дослідженні історії населених пунктів Одещини»,
«Дослідження з історичного,
географічного,
етнографічного,
екологічного та літературного
краєзнавства».

Виставку, присвячену 100-річчю від дня
народження письменника Юрія Трусова,
оглядають його племінниці Катерина та
Ганна Кузнецови

Таким
чином,
активне
поширення
краєзнавчих
знань
і
відродження
кращих
традицій
українського
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краєзнавства здійснюється завдяки організації спільних наукових
конференцій, лекцій, дискусій, семінарів, виставок. Такі заходи, як
правило, висвітлюють невирішені питання, допомагають визначити
напрями подальшої роботи. Краєзнавча робота і надалі
здійснюватиметься на підставі зміцнення відносин з науковими
установами, що, безумовно, позначиться на підвищенні авторитету
краєзнавства південного регіону.
Серед напрямів краєзнавства особливе місце належить
пошуковій і дослідній діяльності. Акумулюючи документальну
спадщину, бібліотеки зберігають для нащадків історію народу, без
знання якої зникають імена предків, втрачаються опори культурного і
духовного середовища мешкання.
У цей час переосмислюється значення бібліотеки як гаранта
збереження краєзнавчої інформації для нинішніх і прийдешніх
поколінь. Наразі усвідомлюється той факт, що краєзнавчі
документопотоки мають проходити через бібліотеку, оскільки саме
вона може забезпечити їх каталогізацію, систематизацію, зберігання та
використання.
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Від таємного –
до сучасного
(з історії відділу зберігання
архівного фонду)

Надія Григорівна Вовченко,
провідний бібліотекар відділу зберігання архівного фонду
ОННБ імені М. Горького

Одеська національна наукова бібліотека імені М. Горького має
славну 185-літню історію. Майже 85 років у бібліотеці працює відділ
зберігання архівного фонду, біографія якого заслуговує на те, щоб її
розглянути детальніше.
Народний комісаріат освіти 8 травня 1930 року видав розпорядження за № 249-є, яким доручив одеському уповноваженому
управління науки в місті Одесі Внукову об’єднати з Державною публічною бібліотекою Центральну наукову бібліотеку та приєднати до
Одеської публічної бібліотеки Українську державну бібліотеку, «щоб
корінним чином зміцнити і поліпшити роботу бібліотек міста»1. Копії
цього розпорядження одержали: директор ОМПБ Ф.А. Козубовський,
директор ЦНБ професор Рубінштейн. Об’єднана бібліотека дістала
назву: Одеська державна бібліотека. Цим розпорядженням рекомендувалося залишити в Одеській державній бібліотеці відділ поповнення, відділ книгокористування, відділ абонемента, відділ «Україніка»,
відділ місцевого краю, бібліографічний відділ, відділ рідкісних видань
та рукописів, відділ марксизму-ленінізму і заснувати новий відділ –
таємний. Аргументувалося це так: «через розпорошеність і розки101
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даність таємних фондів в різних місцях і, що ці фонди в бібліотеках
перебувають без належної упорядкованості і належного порядку користування ними, що приведе до цілого ряду зловживань цими фондами,
і передати до цього таємного відділу усіх таємних фондів з бібліотек
міста Одеси»2. Тепер ми вже знаємо, що це був період жорсткої цензурної політики в Україні, одним із об`єктів якої були і бібліотеки.
За фрагментами архівних документів (фонд 7914), що зберігаються в Одеській національній науковій бібліотеці імені М. Горького,
у нашій статті відтворюється, в хронологічній послідовності, діяльність таємного відділу (згодом спецвідділу, відділу літератури
спеціального зберігання, відділу службового користування та архіву,
відділу зберігання архівного фонду).
Таємний відділ – це сумновідомий «спецхран», у якому містилась інформація, вилучена із загального, наукового, культурного обігу
кількох поколінь українців. Внаслідок проведення масових «чисток»
бібліотечних фондів бібліотеки втратили близько 70% літератури, серед якої були твори вітчизняної та зарубіжної класики, цілі пласти
наукової думки.
Згідно зі списками і наказами Головліту УРСР 1930-1936 років
та уповноваженого Ради Міністрів СРСР з охорони військових і
державних таємниць 1946—1956 років до «ідеологічно шкідливих» документів були віднесені твори колишніх керівників жовтневого перевороту, релігійна, шовіністична, кадетська, есерівська, анархістська,
економічна література. Тобто так звана «контрреволюційна та антихудожня література», що, на думку представників радянської влади,
перешкоджала становленню більшовицького режиму. У «чорних
списках» опинилися і твори М. Грушевського, Л. Юркевича, Д. Яворницького, Д. Донцова, М. Могилянського, Т. Шевченка та ін., які розкривали самобутність українського народу, пробуджували національну свідомість, а це було дуже небажано для тоталітарної влади.
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Впродовж цих років із бібліотек, переважно наукових, було вилучено 77 тисяч примірників. Не винятком була і Одеська державна
бібліотека, до таємного відділу якої надходили масиви різноманітної
літератури.
Першою прийняла таємний відділ Феня Ісаківна Гельфенбейн,
бібліотекар відділу марксизму-ленінізму, але вже через два тижні за
наказом № 27 від 25 травня 1930 року вона передала його Євгенії Василівні Гончаренко – робітниці-висуванці з тютюнової фабрики імені
Петровського. Є.В. Гончаренко перебувала на цій посаді до 31 березня
1931 року і фактично була його першим завідувачем. Впродовж двох
років (з 1 квітня 1931 р. – до 1 вересня 1933 р.) відділом керувала
Євдокія Миколаївна Анікіна. З особової справи Є.М. Анікіної: «Народилась в 1879 році. Освіта: 3 роки сільської школи, 2 роки – курси медичних сестер при Червоному Хресті, екстерном одержала звання
сільської вчительки. Перебувала у лавах Червоної Армії (1919). Член
партії ВКП(б)»3. У бібліотеці працювала з 1930 року. Звільнилася за
власним бажанням.
Після її звільнення завідувачем спецвідділу була призначена
Ірина Львівна Ірська. Народилася в 1901 році, походила з міщан, безпартійна, освіта середня. І.Л. Ірська займалася не тільки вилученням
літератури за списками Головліту, але й працювала над каталогом відділу каталогізації, входила до складу комісії для прийому дублетного
фонду, очолювала комісію з ідеологічної перевірки фондів, працювала
над топографічним каталогом. Була заарештована, але справу проти
неї закрили. Вона повернулася до бібліотеки і продовжувала завідувати спецвідділом. Наказу про її звільнення в документах архіву не
знайдено, але в списках працівників за 1941 рік вона не значиться.
Велика Вітчизняна війна. Період окупації, руйнації торкнулися
Одеської державної бібліотеки повною мірою. Її стан після бомбардувань був жалюгідним. Пошкоджений дах будівлі, на який впала бомба,
аванзал, музей книги, над яким були розбиті скляні ліхтарі, розпоро103
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шені фонди. Румунські окупанти вивезли найціннішу літературу зі статистики, географії, етнографії. В архіві зберігається документ «Отчет о
работе по составлению картотеки исчезнувших и выбывших из библиотеки книг» від 2 вересня 1943 року, складений бібліотекарем Андрієм Жуковським. За його підрахунками вибуло з розділів фонду: з I,
II — філософія і психологія — 480 примірників, III — право — 1431,
IV — географія — 907, V — історія — 349 та ін. Загалом — 7964 книги.
Робота над картотекою не була завершена, тому й остаточної цифри
вивезених книжок ми не знаємо. За списком актів на книги, видані із
ОДНБ директором Олександрою Миколаївною Тюнєєвою на вимогу
дирекції Одеського муніципалітету, значиться, що книги передавалися: 01.01. 1942 р. – фон Бергу, Німеччина – 662 кн.; 03.08. 1943 р. –
університету у м. Сибіу, Румунія – 616 кн., 03.10. 1943 р. – музею в
м. Бухаресті – 25 кн.; Королівство Румунія – 945 кн.; 30. 11. 1943 р. –
Дирекції юстиції Румунії – 258 кн.; Вищому військовому румунському
штабу –108 кн.; представникові румунського Червоного Хреста –
1012 кн.
Основний фонд бібліотеки вдалося зберегти, а найціннішу
його частину – евакуювати. У серпні 1941 року, за розпорядженням
облвиконкому, трьом працівницям бібліотеки – Є.С. Левіній,
Г.Б. Юрік і А.С. Деревинській (працівник спецвідділу) були видані
охоронні документи і доручено вивезти 52 ящики цінностей до Ташкента, де вони й зберігалися в роки війни.
Після звільнення Одеси від окупації ці безстрашні жінки повернули літературу в бібліотеку. А.С. Деревинська знову стала до роботи в спецвідділі. Фонд спецвідділу, про який неодноразово запитувала румунська влада, також був збережений. У доповідній записці
старшому інспектору по бібліотеках облвиконкому від 1 грудня 1945
року директор О.М. Тюнєєва писала: «Фонд мною сохранен исключительно благодаря стратегической операции: он был влит в общие фонды, но было сказано, что он весь вывезен».
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Закінчилася війна. Одеська державна бібліотека знову відкрилася для читачів. Книги зайняли свої місця на полицях. Минав час, у
спецвідділі змінювалися завідувачі, але робота його була незмінною –
співробітники знову займалися вилученням літератури, перевіркою в
систематичному каталозі картотеки, вирізуванням статей заборонених
авторів, їхніх портретів із збірників і журналів, перевіркою за змістом
книжок, що знаходились у книгосховищі. Ось деякі цифри: наприклад, у 1948 році з фонду бібліотеки було вилучено 1248 книг, у 1951 –
2134, у 1952 – 2358. Такою була робота Анастасії Семенівни Деревинської, яка за наказом № 125 від 19 грудня 1948 року очолила спецвідділ із фондом в 29 600 книжок.
В особовій справі А.С. Деревинської знаходиться її автобіографія, в якій вона пише: «З дитинства люблю літературу. Тому закінчила бібліотечний технікум, після війни – Харківський бібліотечний інститут. В бібліотеці з
1937 року. В таємному відділі
працювала з першого дня роботи. Член партії, в 1956 році –
секретар партійної
органі4
зації» . До своїх обов’язків
А.С. Деревинська
ставилася
сумлінно.
А.С. Деревинська, завідувач відділу

Відділ у 1952 році
(1948-1966) та В. Гопак з колишнім
перейшов до окремого приміпрацівником бібліотеки Героєм
щення (флігель у дворі). У звіті Радянського Союзу Л.М. Павліченко
заступникові Міністра культури УРСР Г.М. Шаблію повідомлялося,
що спецфонд у 1957 році налічував 32 504 книжки.
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У 1966 році завідувачем
спецвідділу (з 1969 – відділ літератури
спеціального зберігання) призначили
Ганну Олексіївну Полієнко. Вона
працювала в бібліотеці з 1948 року.
Входила до складу тарифікаційної
комісії,
комісії
з
проведення
експертизи цінності документальних
матеріалів та упорядкування їх. Їй же
наказом директора бібліотеки було
доручено перевіряти бібліографічні
покажчики, які видавала Бібліотека, на
наявність у них творів заборонених
авторів. Автор ряду статей у збірниках
Г.О. Полієнко, завідувач віді журналах, таких як «Організація і
ділу (1966-1983)
методи
роботи
з
періодикою»,
«Університет культури для бібліотечних
працівників».
Була
нагороджена
кількома
грамотами
Міністерства
культури УРСР. Пішла з посади за
власним бажанням у 1983 році.
До кінця 1980-х років про
таємні фонди
бібліотек нічого не
розповідалося. Ліквідація спецвідділів
почалася тільки в часи так званої перебудови, за наказом № 18 від 28 липня
1988 року Головного управління з охорони державних таємниць. Загальнодоступною стала художня, технічна, наукова література, яка зберігалася під грифом «таємно». У нашій бібліотеці «за106

Т.З. Бачуріна, завідувач
відділу (1986-1991)
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арештовану» літературу в основний фонд передавала працівник відділу Тамара Захарівна Бачуріна, яка згодом очолила цей структурний
підрозділ.
Для ознайомлення читачів з реабілітованою літературою науково-бібліографічний відділ бібліотеки видав каталог «Реабілітовані
книги» (один випуск у 5 частинах). У статті «Бібліотека і репресії
1930-х років» Л.М. Бур’ян, завідувач науково-бібліографічного відділу,
пише: «Серед 3952 книжок, які знайшли відображення у каталозі, знаходимо книжки М. Рильського “Ранок нашої Вітчизни”, “Матеріали до
бібліографії революційного руху в Одесі”.
Сумну долю книжок поділили
періодичні видання, журнали «Бомба»,
«Жизнь», «Мельпомена»; газети «Боротьба», «Вільне життя».
За актами і списками книжки
передавались у фонди загального книгосховища. 12 000 репресованих видань
знайшли своїх читачів.
Оновлений відділ літератури
спеціального зберігання у 1991 році
очолила Ерна Степанівна Жимолостнова. У бібліотеці вона працювала
з 1956 року. Спочатку методистом, гоЕ.С. Жимолостнова,
ловним бібліографом, головним бібліозавідувач
відділу (1991-1997)
текарем при дирекції, завідувачем відділу літератури спеціального зберігання (1991-1997), заступником директора з наукової роботи (1997-2001). Займалася науково-дослідною
роботою, брала участь у виконанні державної програми «Збереження
документальної пам’яті України», у рамках якої видано тритомник із
серії «Невичерпні джерела пам’яті» («Задунайська Січ», «Намогильні
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хрести запорізьких козаків», «Хаджибей-Одеса та українське козацтво
1415-1797 рік»).
Указом Президента України від 28
вересня 2000 року Е.С. Жимолостновій за
багаторічну сумлінну працю було присвоєне почесне звання «Заслужений
працівник культури України».
У 2001-2007 рр. відділ для службового користування і архіву очолювала
Уляна Пилипівна Кравченко, яка працювала в бібліотеці з 1972 року. Перебувала
на посадах завідувача відділу обслуговування читачів, завідувача бібліографічного
відділу, завідувача науково-методичного
відділу. У.П. Кравченко одна із авторів
бібліотечного посібника «Завдання і зміст
організаційної роботи обласних бібліотек
Південної зони України» (1977).
Передача «заарештованої» літератури з відділу літератури для службового
користування і архіву до основного
фонду тривала. За актом від 25 вересня
2002 року У.П. Кравченко передала у відділ рідкісних видань і рукописів 55
найменувань газет: «Вестник Одесского
земства» (1917-1918), «Вечерние ведомости» (1919), «Державний вістник» (1918),
«Единая Русь» (1919-1920), «Набат»
(1919), «Перо в спину» (1919) та ін., 23
найменування журналів: «Жизнь» (1918),
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У.П. Кравченко,
завідувач відділу
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«Маккаба» (1917-1919), «Огоньки» (1918-1919), «Южный огонек»
(1918) та ін.
У різні часи, на різних посадах у відділі зберігання архівного
фонду працювали також К.Є. Андрющенко, Є.Л. Іванова, Т.Я. Габчило,
В.Л. Єфімова, Л.О. Ліхачова, М.Д. Мітакі, В.А. Бассак, Р.Н. Чернуха,
Н.В. Юстратова,
Ф.С. Смирнов,
С.Г. Крилова, Д.К. Крикунова, яка
очолювала відділ з 1983 по 1986
роки. На жаль, доля її була трагічною. Вона загинула під час
катастрофи на теплоході «Адмірал
Нахімов» 3 серпня 1986 року.
У складі сучасного відділу
зберігання архівного фонду, який
очолює С.В. Сундікова, працюють
Н.Г. Вовченко (автор цієї статті),
Л.Ф. Могулевська, Л.О. Надежко,
Г.Г. Дубова.

Д.К. Крикунова, завідувач відділу
(1983-1986)

Основне завдання відділу – зберігання архівних справ і
документів для користувачів та історії. Відділ не тільки забезпечує
користувачам доступ до документів, але й надає їм повну та
об’єктивну інформацію про склад і зміст архівних документів. Фонд
«7914» складають закінчені у поточному діловодстві документи
постійного зберігання, хронологічні рамки якого – 1831-2010 роки.
Вивчення документів і справ архіву збагачує наші знання про
історичне минуле рідного міста і бібліотеки, розкриває маловідомі
сторінки їх історії.
Звернімося до деяких з них.
«Дела Одесской городской публичной библиотеки» – перлина
бібліотеки з оригінальними документами, які хронологічно
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охоплюють майже століття і в яких зібрано понад 14 000 документів,
розміщених у 40 томах. У кожному – понад 300 надзвичайно цікавих
за змістом документів.
Обережно гортаємо сторінки справ. Одні пожовклі, на інших –
згаслий текст, але більшість у гарному стані. В них – історія бібліотеки
впродовж майже двох століть. Тут документи, які підписували бібліотекарі – директори: Антон Францович Спада (т. 1), Микола Миколайович Мурзакевич (т. 2-3), Михайло Феліксович Де-Рібас (т. 7), Михайло Георгійович Попруженко (т. 19-37).
Збереглося багато цікавих документів про попечителів бібліотеки. Так, на 124-й сторінці 34-го тому
читаємо: «Прошу принять в дар от наследников покойного Якова Александровича Новикова, Александры Николаевны, Феликса Яковлевича, Максимилиана Яковлевича Новиковых библиотеку покойного преимущественно научного характера »6.
У звіті ОМПБ за 1909 рік на
сторінці 3-й йдеться про факт передачі
Завідувач відділу С.В. Сунділянки землі в 281,17 кв. саженів по
дікова (ліворуч) з провідним
Ольгіївській вулиці, під № 6, в дар біббібліотекарем Н.Г. Вовченко
ліотеці М.М. Толстим.
(2013)
16 грудня 1919 року М.М. Толстой пише листа до бібліотеки:
«Желая пополнить некоторые отделы ОГПБ, я передаю в полную собственность все собрания принадлежащих мне книг, хранящихся в
доме моей матери по Сабанеевскому мосту № 4». Так бібліотека одержала дорогоцінну колекцію.
«Дела Одесской городской публичной библиотеки» – архівна
спадщина, особливо цінне джерело інформації та джерельна база для
науково-дослідної роботи. Ці справи користуються великим попитом
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серед наукових працівників бібліотеки. Для зручності користування
документи розміщені в картонажах, у хронологічній послідовності. На
кожну справу складено внутрішній опис із стислим змістом кожного
документа.
Особові справи звільнених працівників (1899 – 2010)
налічують понад 2000 документів. Збережено особові справи ДеРібасів – Олександра Михайловича і
Марії Михайлівни, Олександри Миколаївни Тюнєєвої, репресованих
Якова Зіновійовича Бермана, Тамари Володимирівни Горич, Миколи
Івановича Михайлова, Еммануїла
Григоровича Оксмана, а також
особові справи колишніх працівників відділу зберігання архівного
фонду І.Л. Ірської, Є.М. Анікіної, Провідні бібліотекарі Л.Ф. МогуА.С. Деревинської, К.С. Андрющен- левська (ліворуч) і Л.О. Надежко
ко.
(2014)
Неможливо охарактеризувати всі документи фонду ОННБ.
Кожного року фонд поповнюється новими документами. Вони обробляються, систематизуються і займають своє місце на стелажах. Усі
справи дбайливо доглядаються.
Відділ постійно консультується з Державним архівом Одеської
області щодо своєї роботи.
Зміни в політичному, суспільному, громадському житті
позитивно вплинули на роботу архіву. Змінилася державна архівна
політика, першорядним завданням відділу зберігання архівного фонду
стало відтворення документальної пам'яті українського народу.
Документи архіву чекають на своїх користувачів.
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Всеукраїнська
виставка‐форум
«Українська книга
на Одещині»:
історія та традиції

Емілія Іванівна Василевська,
завідувач відділу наукового комплектування фондів
ОННБ імені М. Горького

Чільне місце серед соціокультурних заходів бібліотеки
належить Всеукраїнській виставці-форуму “Українська книга на
Одещині". Цей унікальний креативний бібліотечний захід
загальнонаціонального рівня є важливою просвітницькою акцією з
популяризації української книжки.
Уже 15 років поспіль кінець травня в Одеській області
знаменується масштабним книжковим святом: до Одеси на виставкуфорум “Українська книга на Одещині“ з’їжджаються представники
провідних видавництв та бібліотечних закладів України. Творчі й
ділові зустрічі видавців, бібліотечних фахівців і книголюбів сприяють
появі нових книжкових проектів, відкриттю нових літературних імен,
широкій популяризації української книги, поповненню бібліотек
південного регіону новими вітчизняними виданнями.
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Необхідність проведення виставки-форуму української книги
в Одесі була спричинена соціально-економічними умовами в державі,
які склалися наприкінці 90-х років минулого століття. Кризові явища
торкнулися книговидавничої діяльності, була порушена і мережа
книгорозповсюдження. Без підтримки держави галузь втрачала цілі
видавництва, тиражі, авторів і, як наслідок, втрачала споживачів,
читача. Через відсутність централізованого книгопостачання
бібліотека не мала змоги поповнювати свої фонди потрібними
виданнями у необхідній кількості. У зв’язку з недостатністю
фінансування на придбання нової української книги бібліотека
докладала чималих зусиль для пошуку альтернативних джерел
комплектування. Саме з метою поповнення фондів новою літературою
та задоволення зростаючого читацького попиту і було організовано
благодійницьку акцію “Для майбутніх поколінь”, завдяки якій до
бібліотечного фонду надійшло понад 5 тисяч видань від організацій,
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установ, доброчинних фондів та приватних осіб. У рамках цієї акції, з
ініціативи директора ОДНБ імені М. Горького О.Ф. Ботушанської та за
широкої підтримки Міністерства культури України, Української
асоціації видавців та книгорозповсюджувачів, Книжкової палати
України імені І. Федорова, органів місцевого самоврядування в 2000
році було проведено першу виставку-презентацію книжок провідних
видавництв України “Українська книга в Одесі”. Так зародилася
традиція проведення виставки-форуму в стінах Одеської національної
наукової бібліотеки імені М. Горького.
Мета виставки – збереження та примноження духовного і
культурного надбання українського народу, створення сприятливих
умов для видання й популяризації української книги, привернення
уваги влади до книговидавничих і бібліотечних проблем, поповнення
бібліотек південного регіону новими вітчизняними виданнями.
Успіх виставки-форуму забезпечив склад організаційного
комітету, до якого увійшли директор ОДНБ імені М. Горького
О.Ф. Ботушанська,
директор
Книжкової
палати
України
імені І. Федорова, доктор технічних наук, професор М.І. Сенченко,
президент Української асоціації видавців та книгорозповсюджувачів
О.В. Афонін, відомі діячі науки, культури, керівники підрозділів
органів
місцевого
самоврядування,
благодійних
фондів,
просвітницьких організацій і провідних бібліотек. Постійну підтримку
в організації заходів виставки-форуму надають Одеська обласна
державна адміністрація, управління культури і туризму, управління
освіти і наукової діяльності, управління інформаційної діяльності
облдержадміністрації, Одеська обласна й Одеська міська ради,
управління з питань культури і мистецтв міськради, районні та міські
ради міст Одещини, в яких традиційно проходить свято української
книги, Одеська обласна організація Національної спілки
письменників України, Одеська регіональна організація Національної
спілки журналістів України, члени організаційного комітету: директор
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Одеської
обласної
універсальної
наукової
бібліотеки
імені М. Грушевського Ю.С. Амельченко, директор Централізованої
міської бібліотечної системи для дітей Г.Я. Лазарєва, кандидат
технічних наук, член ученої ради ОННБ імені М. Горького
В.Г. Денісов, приватний підприємець, палкий популяризатор
української книги Г.О. Дольник та ін. Традиційною інформаційною
підтримкою виставки є щорічне видання каталогу «Всеукраїнська
виставка-форум “Українська книга на Одещині”», який містить
відомості про засновників, організаторів, видавництва, що беруть
участь у виставці, цікаву інформацію про місто або районний центр, де
проводиться виїзне свято української книги, довідка про провідні
бібліотеки регіону, культурні заклади міста.
Заходи виставки-форуму активно сприяють творчій
співдружності авторів з читачами, видавців – з книгорозповсюджувачами. На ділових зустрічах за участі видавців,
представників книготорговельних організацій та бібліотечних
фахівців обговорюється доля українського книговидання, його
перспективи, підкреслюється нагальна необхідність державної
підтримки українського книгодрукування.
З 2002 року, за пропозицією тодішнього голови Одеської
обласної державної адміністрації С.Р. Гриневецького, виставкапрезентація почала проводитися не лише в Одесі, а й в одному з міст
чи районних центрів Одещини, а сама виставка-презентація переросла
у Всеукраїнську виставку-форум “Українська книга на Одещині”.
Виїзні свята української книги відбулися вже у 12 районних центрах та
містах Одещини і всюди користувалися надзвичайною популярністю у
місцевого населення. А виставка-форум стала вагомою подією
загальнонаціонального масштабу.
Високо оцінила досягнення бібліотеки в організації та
проведенні виставки-форуму Одеська обласна рада, яка 2004 року
ухвалила доленосне рішення “Про затвердження регіональної
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програми розвитку і функціонування української мови на 2004 – 2010
роки“, а 2011 року затвердила обласну цільову програму “Культура
Одещини – 2012-2015 роки“, що передбачає щорічне фінансування
Всеукраїнської виставки-форуму “Українська книга на Одещині“ в
розмірі 10 тисяч гривень. За проведення щорічних свят української
книги на Одещині бібліотека удостоїлася Почесної грамоти
Міністерства культури України. Відзнаки міністерства отримали і
активні організатори й учасники виставки-форуму, зокрема
Н.Д. Прибєга, директор Державного спеціалізованого видавництва
“Мистецтво“.
Приємно, що в роботі виставки-форуму беруть участь
заступники міністра культури України та провідні фахівці
міністерства, співробітники Державного комітету телебачення та
радіомовлення України, керівники Одеської обласної державної
адміністрації, Одеської обласної та Одеської міської рад, відомі вчені,
письменники й інші почесні гості.
Виставка-форум
заслужено
поціновується
людьми,
небайдужими до відродження національної духовності, розквіту
культури. Серед них особливе місце належить меценатам бібліотеки,
почесним благодійникам Одещини, лауреатам Галереї “Люди щедрих
сердець“ ОННБ імені М. Горького. Впродовж багатьох років виставкафорум проводиться за активної підтримки Благодійного фонду
«Надія, Добро і Добробут», який очолює Герой України, голова
Одеської обласної Ради миру, почесний громадянин Одеси
В.С. Філіпчук,
Одеського
морського
торговельного
порту,
митрополита Одеського та Ізмаїльського Агафангела, ігумені СвятоАрхангело-Михайлівського жіночого монастиря Серафими, Одеської
обласної державної телерадіокомпанії, ПАТ “Пласке“ та ін.
З року в рік зростає кількість видавництв – учасників
виставки-форуму та представлених ними документів. Якщо у першій
виставці брали участь 29 видавництв, то в наступних їх кількість
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зросла до 80. Зростала і кількість представлених на виставці назв книг
та інших видів видань – від 500 у першій виставці 2000 року до понад 5
тисяч у 2013 році. Серед видавництв, які постійно беруть участь у
виставці-форумі, широко знані київські: “Академвидав”, “Алерта”, ВД
“Києво-Могилянська академія”, “Наукова думка” НАН України,
„Мистецтво”, „Картографія”, „Мапа”, “Наука і техніка”; львівські:
„Літопис”, ”Каменяр”, „Світ”, „Кальварія”, “Новий світ–2000”;
тернопільські: „Економічна думка” ТНЕУ, „Навчальна книга–Богдан”,
“Твердиня”, „Підручники та посібники”; харківські: „Консум”,
„Торсінг плюс”, “Ранок”; сумські: „Університетська книга”; одеські:
ПАТ “Пласке”, „Астропринт”, Видавничий дім „ЯВФ”, “Друк”,
„Фенікс”, “ВМВ” та ін. Вони широко представляли нову наукову,
довідково-енциклопедичну, навчальну, дитячу, художню книгу;
видання, присвячені історії та культурі України, українському
фольклору, питанням економіки, педагогіки, літературознавства,
мистецтва, філософії та релігії; книги патріотично-громадянської
тематики. Поряд з книжками на виставці були представлені також
картографічні видання, мультимедійні навчально-ігрові програми для
дітей, поштові листівки тощо. Учасниками виставки-форуму були
також представники української діаспори в Румунії – “Союз українців
Румунії“, громадська організація “Альянс Франсез, Одеса“ та Одеська
філія Грецького фонду культури.
З року в рік зростає кількість читачів, які цікавляться
вітчизняними виданнями. Про важливість форуму для одеського
регіону свідчить його активна відвідуваність мешканцями міста й
області. Відвідувачі мали змогу стати активними учасниками
різноманітних за змістом і формою заходів, серед яких найбільш
цікавими були “круглі столи”: „Книга – ринок – бібліотека” (2001),
“Українська книга в культурному середовищі: видання та
книгорозповсюдження” (2002), „Національне книговидання і
бібліотеки в контексті української культури” (2005), “Українська книга
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у сфері сучасних інформаційних технологій” (2006); “Видавнича
справа України в умовах світової кризи” (2009), “Книжкові реалії
сучасної України” та «Сільська бібліотека: читач і книга» у смт
Ширяєвому (2011); “Українське книговидання-2012”; ділові зустрічі з
директором Книжкової палати України імені І. Федорова, професором
М.І. Сенченком, президентом Української асоціації видавців та
книгорозповсюджувачів О.В. Афоніним; семінари для бібліотечних
працівників: „Наукова література ХХІ століття”, „Українське
письменство в контексті культурного процесу сучасності: книга,
бібліотека, читач”, “Особливості опису українських стародруків” тощо.
Впродовж п’ятнадцяти років у рамках виставки-форуму
проведено близько 400 презентацій книг, видавництв, видавничих
проектів, у яких брали участь відомі українські письменники.
Найяскравішими серед них були презентації науково-публіцистичного
видання – книги відомого громадсько-культурного діяча, письменника А.Г. Погрібного „Розмови про наболіле, або Якби ми вчились
так як треба”; навчального проекту „Все для школи” громадської
організації „Форум видавців” (Львів); історичного дослідження „Піст
від диявола” (про голодомори в Україні 1921-1923, 1932-1933, 19461947 років) ігумені Свято-Архангело-Михайлівського жіночого
монастиря Серафими; творів директора Книжкової палати України
імені І. Федорова, професора М.І. Сенченка „Україна – шляхом
незалежності чи неоколонізації”, „Энциклопедия тайных обществ”,
“Парламентаризм – велика брехня нашого часу” та ін.; поетичної
збірки О.В. Афоніна «А я залишаюсь в літі»; книги телеведучого
Ю. Макарова „Культурний шар”; роману лауреата Національної премії
України імені Тараса Шевченка, головного редактора журналу “Кур'єр
Кривбасу” Г.Д. Гусейнова “Повернення в Портленд”. Велику
зацікавленість відвідувачів викликали широко знані в Україні
видавничі проекти, зокрема всеукраїнський конкурс романів,
кіносценаріїв та п’єс “Коронація слова” за участі лауреата
119

Скарбниця культури
Національної премії України імені Тараса Шевченка поета Тараса
Федюка, а також переможців конкурсу Андрія Кокотюхи і Ярослави
Литвин, Володимира Лиса і Вікторії Горбунової та ін.
До 80-річчя видавництва “Мистецтво” відбулася зустріч з його
директором – заслуженим працівником культури України
Н.Д. Прибєгою та презентація книг: “Національний музей історії
України” (Т. 1) та “Історія української вишивки” Т. Кари-Васильєвої,
лауреата Національної премії України імені Тараса Шевченка.
Вражала масштабністю презентація Міжнародного проекту
“Україна й українці – цвіт нації, гордість країни” за участі
генерального директора Українського видавничого центру “Галактика – С” Г.І. Захарченко.
Резонансною стала презентація поетичної книжки Василя
Стуса „Палімпсест: Вибране” (К, 2003). Видання упорядковане на
основі збірки „Палімпсести”, куди увійшли вірші, написані поетом у
в’язниці на початку 1970-х років. Презентація відбулася за участі сина
поета – літературознавця Дмитра Стуса і супроводжувалася
прослуховуванням компакт-диска „Живий голос Василя Стуса”.
Майстер-клас для літературознавців-початківців проводив
письменник,
лауреат
Національної
премії
України
імені Тараса Шевченка В.Г. Рутківський.
Велелюдними були творчі зустрічі та автограф-сесії як з
відомими діячами культури – письменником, лауреатом Національної
премії України імені Тараса Шевченка Г. Гусейновим; культурологом,
відповідальним редактором часопису “Критика” А. Мокроусовим;
письменником, літературознавецем А. Глущаком, так і з молодими
письменниками – О. Гаврошем, Т. Прохаськом, С. Філіпчуком,
О. Теслевим та ін.
Одеська
обласна
організація
Національної
спілки
письменників України презентувала творчий доробок В. Гараніна,
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Г. Зленка, В. Мороза, О. Різниківа, О. Олійниківа, Є. Прісовського,
В. Сагайдака, С. Стриженюка, Б. Сушинського, О. Шеренгового,
Д. Шупти та ін.
У рамках виставки-форуму відбулося розширене засідання
Університету екологічних знань ОННБ імені М. Горького “Роль книги
у формуванні світогляду нового тисячоліття: гуманізм, екологія,
толерантність”.
Чільне місце в програмах виставок-форумів посіли презентації
видань ОННБ імені М. Горького, які вражають тематичною
різноманітністю,
глибиною
наукових
досліджень,
високим
поліграфічним виконанням: “Книги і долі. Митці Розстріляного
Відродження”, “Голодомор в Україні 1932–1933 рр.” (вип. 1, 2),
“Одесити – лауреати Шевченківської премії”, “В.Г. Каретников”,
“Старая Одесса. Забытые страницы: Исторические очерки и
воспоминания”
О.М. Дерібаса,
репринтне
видання
„Вінок
Т. Шевченкові із віршів українських, галицьких, російських,
білоруських і польських поетів”, “Корифеї українського театру в
одеській пресі” та ін.
Презентації нових видань відбувалися також у наших колегпартнерів в Одеському літературному музеї, Обласній універсальній
науковій бібліотеці імені М. Грушевського, Центральній міській
бібліотеці імені І. Франка, Одеському національному університеті
імені І.І. Мечникова, Благодійному фонді імені Івана та Юрія Лип,
Українському домі Одеси, Одеській філії Грецького фонду культури,
Південноукраїнському національному педагогічному університеті
імені К.Д. Ушинського, Одеському національному політехнічному
університеті, інших вищих навчальних закладах, установах та школах
м. Одеси.
Невід’ємною складовою виставок-форумів стала широка
популяризація документних фондів бібліотеки. Було підготовлено
масштабні експозиції: “Коли книга стає мистецтвом: 100 взірців
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книжкової ілюстрації”, “Рідкісні видання як національне надбання
України”, “Скарби книжкового мистецтва: українські стародруки
ХVI–XVIII століть”, “Українське козацтво: з рукописного фонду
ОДНБ імені М. Горького і колекції бібліофіла Тараса Максим’юка”,
“Пам’ятка слов’янської духовної єдності: з колекції рукописів ОДНБ
імені М.Горького”, “Мови рідної крила міцні”, “З глибин віків:
українські книги XVI – XIX століть”, “Зібрання рукописних та
друкованих Євангелій у фондах ОННБ імені М. Горького: до 450-річчя
української Першокниги – Пересопницького Євангелія” та ін.
Неодмінним заходом у програмі виставки-форуму є виїзні
свята української книги в районних центрах та містах Одещини. Такі
свята відбулися в Овідіополі (2002), Білгороді-Дністровському (2003,
2004), Южному (2005), Комінтернівському (2006), Роздільній (2007),
Котовську (2008), Арцизі (2009), Біляївці (2010) Ширяєвому (2011),
Ізмаїлі (2012), Іллічівську (2013). Значимість таких заходів полягає в
безпосередньому спілкуванні мешканців районних центрів з діячами
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художнього слова, письменниками-початківцями, творцями нових
книг. Виїзне свято книги традиційно супроводжується даруванням
нових книжок бібліотекам шкіл-інтернатів, дитячим будинкам,
районним та сільським бібліотекам, будинкам для людей похилого
віку. За п’ятнадцять років провідні видавництва України передали
таким установам близько 15 тис. нових видань. Постійними
учасниками благодійних акцій стали такі видавництва: “Наукова
думка”, “Університетська книга”, “Підручники і посібники”,
“Навчальна
книга
–
Богдан”,
“Мистецтво”,
«Твердиня»,
«Університетська книга» та інші. А Державний комітет телебачення та
радіомовлення
України
подарував
комп’ютер
бібліотеці
с. Жовтневого, Ширяївського району. Не залишилась осторонь і
ОННБ імені М. Горького, яка за роки проведення виставок-форумів
передала бібліотекам області понад 30 тисяч видань.
Завдяки виставці-форуму на 15 тис. видань (серед них є
надзвичайно цінні) поповнилися і фонди нашої книгозбірні. Серед
дарувальників – Предстоятель Української православної церкви МП
Блаженніший Володимир, Митрополит Київський і всія України, який
подарував факсимільне видання Пересопницького Євангелія (1561),
депутат Одеської обласної ради, голова постійної комісії з питань
бюджету, фінансово-економічної політики та банківської діяльності
Одеської обласної ради Ю.К. Маслов передав до фонду ОННБ
раритетні видання: “Євангеліон” (Львів, 1644) та “Тріодіон” (Тріодь
постная) (Львів, 1689).
Значно активізувало роботу виставки-форуму започаткування
конкурсу на кращу книгу, яку оцінювало журі в складі провідних
науковців і фахівців у галузі науки, культури, мистецтва, видавничої та
бібліотечної справи. Переможці конкурсу визначалися у
восьми номінаціях: Дитячий світ; Сучасне літературно-художнє
видання; Навчальна книга; Українська та зарубіжна художня
класика; Енциклопедичне та довідкове видання; Літературознавство,
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мистецтво, фольклор; Наукове та науково-популярне видання;
Історична спадщина. Журі конкурсу за ці роки розглянуло близько 800
книг, представлених на конкурс, з них понад 200 відзначено
почесними дипломами. Доброю традицією стало відзначати
спеціальними дипломами авторів, упорядників, спілки, музеї та інші
культурологічні заклади, які свій творчий здобуток втілили у цікаві,
корисні видання. Високий професіоналізм і неупередженість
висновків журі виставки-форуму “Українська книга на Одещині”
неодноразово підтверджувалися тим, що відзначені на одеському
форумі видання отримували відзнаки та премії на інших українських
книжкових конкурсах. Так, книга Оксани Забужко “Сестро, сестро”
(“Факт”, Київ), яка перемогла на виставці-форумі у номінації “Краще
літературно-художнє видання”, отримала також відзнаку в номінації
“Сучасна українська проза і драматургія” на всеукраїнському конкурсі
“Книжка року’2003”. Зібрання творів Т.Г. Шевченка у 6 томах
(“Наукова думка”, Київ) стало переможцем у номінації “Українська та
зарубіжна класика” у всеукраїнському рейтингу “Книжка року’2004”,
книжка “Кира Муратова” із серії “Имена Одесской киностудии”
(“Астропринт”, Одеса) – у всеукраїнському рейтингу “Книжка
року’2005”. У 2008 році в номінації виставки-форуму “Історична
спадщина” здобула перемогу книжка–атлас “Україна на стародавніх
картах XVI–XVII ст.” (“Картографія”, Київ), вона згодом перемогла на
Дванадцятому форумі видавців у Львові. Лауреатом конкурсу “Твої
імена, Одесо!” стала книжка О. Дерібаса “Старая Одесса. Забытые
страницы. Исторические очерки и воспоминания” (“Мистецтво”,
Київ), підготовлена до друку фахівцями ОННБ імені М. Горького.
Вона ж таки стала лауреатом виставки-форуму у 2004 році й отримала
нагороду в номінації “Візитівка” як найкраще краєзнавче видання на
конкурсі “Книжка року’2004”. Книжка О.В. Галяса “Французи в Одесі”
(“Наш час”, Київ), відзначена на нашому конкурсі виставки-форуму ,
увійшла до десятки кращих видань конкурсу “Книжка року’2013” у
номінації “Візитівка” (краєзнавча і туристична література).
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Незабутньою подією для учнівства міста і області стало
проведення в рамках виставки-форуму літературного конкурсу
початківців. Його організаторами виступили Одеська обласна Рада
миру, Одеська обласна організація Національної спілки письменників
України, Одеське обласне відділення Всеукраїнського товариства
“Просвіта” імені Т. Шевченка. На конкурс подано 140 праць від 32
авторів. Переможців конкурсу відзначено почесними грамотами та
подарунками.
Виставці-форуму передує конкурс читацьких рецензій на видані в Україні книжкові новинки, започаткований у 2009 році
В.Г. Денісовим, членом ученої ради бібліотеки, лауреатом Галереї
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почесних благодійників Одещини «Люди щедрих сердець», та
О.Ф. Ботушанською,
генеральним
директором
ОННБ
імені
М. Горького. Конкурс спрямований на підтримку активності читачів
бібліотеки та визначення рейтингу нових видань серед користувачів.
Переможці й лауреати конкурсу щороку відзначаються дипломами та
грошовими преміями з особистого фонду В.Г. Денісова на урочистому
відкритті виставки-форуму.
Важливе місце в популяризації виставки-форуму належить
українським та, зокрема, одеським ЗМІ. За роки проведення виставкифоруму її заходи широко висвітлювали засоби масової інформації на
телебаченні та на шпальтах газет і журналів. Інформаційну підтримку
виставки-форуму забезпечували: Одеська обласна державна
телерадіокомпанія, “РИАК–Информ”, “Град”, “Круг”, “Новая Одесса”,
“Репортер”, “Здоров’я”, “Академія”. Серед періодичних видань, які
долучилися до висвітлення подій виставки-форуму, були журнали
“Бібліотечна планета”, “Вісник Книжкової палати”, “Вісник
поліграфії”, “Книжковий клуб”, ”Книжковий огляд”, “Література –
плюс”, “Nova книга”, “Судоходство”, “Выставки Одессы”; газети
“Урядовий кур’єр”, “Культура і життя”, “Літературна Україна”, “День”,
“Вільна думка” (Сідней, Австралія), “Книжник- review”, “Друг читача”,
“Шлях перемоги”, “Вечерняя Одесса”, “Думська площа”, ”Одесский
вестник”, “Одеські вісті”, “Слово”, “Чорноморські новини”, “Юг” та
інші.
Виставка-форум стала своєрідним засобом громадського
моніторингу стану і динаміки книжкової справи в Україні, перетворилася на методологічний творчий захід для бібліотечних фахівців держави. Вона переконує, що книга залишається основним джерелом інтелектуального і культурного розвитку особистості. Адже через книгу
формуються у читачів любов і повага до рідної землі, усвідомлення
своєї причетності до збереження й примноження духовних скарбів народу.
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У центрі уваги бібліотеки –
проблеми екології
та екологічної культури

Катерина Андріївна Максимова,
завідувач сектора інформаційного забезпечення з питань екології
довідково-інформаційного відділу ОННБ імені М. Горького

Стрімкий розвиток техногенної цивілізації в ХХ столітті
зумовив докорінні зміни способу життя її безпосередніх
представників і опосередковано справляє вплив на все людство
загалом. Технологічний прогрес породжує не тільки позитивні
очікування його наступних результатів, але й низку соціальних
проблем, несучи в собі потенційну загрозу для всієї планети. В умовах
сьогодення перед людством гостро постали екологічні проблеми:
забруднення токсичними відходами ґрунтів, повітря, водойм,
вимирання десятків видів рослин і тварин та ін. Головною причиною
всіх негараздів була і є людина. Не усвідомлюючи свого місця в
навколишньому природному середовищі, вона шкодить насамперед
собі, своїм нащадкам. Відтак виникає потреба виховувати екологічно
грамотне населення, здатне з повагою ставитися до довкілля та
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пристосовуватися до середовища, що постійно змінюється, тобто
формувати екологічну свідомість.
Екологічна освіта і культура в Україні розглядаються сьогодні
як комплексний безперервний процес, що охоплює всі верстви
населення незалежно від вікового, соціального і фахового статусу. У
законодавчих документах України про освіту одним із пріоритетних
напрямів виховання є екологічне виховання, формування екологічної
культури особистості, усвідомлення людиною себе як частини
природи, відчуття відповідальності за неї як за національне багатство,
основу життя на землі. Досягти успіхів у формуванні екологічної
свідомості можна лише тоді, коли населення оволодіє стратегіями і
технологіями взаємодії з природою. Адже свідомість формується у
процесі діяльності. Слід залучати населення до посильних
природоохоронних справ, тому що без цього наявність навіть
адекватних уявлень і понять, сформованість відповідального
ставлення до природи не забезпечить вирішення екологічних
проблем, оскільки людина буде безпорадною при реалізації своїх
знань у практичній діяльності.
В умовах розбудови національної системи освіти та
демократизації освітянської діяльності здійснюється координація
зусиль наукових, культурних установ, громадських організацій та сім’ї,
спрямованих на подальше становлення і розвиток екологонатуралістичної освіти в Україні. Особливу роль у цьому мають
відіграти бібліотеки, які посідають провідне місце в інформаційному
забезпеченні суспільства. Саме тому еколого-просвітницька діяльність
є одним з основних напрямів роботи нашої бібліотеки.
Задовольняючи інформаційні запити фахівців-екологів, студентства,
широкої громадськості, наші фахівці активно створюють довідковоінформаційні повнотекстові бази даних, які містять аналітичні
довідки, дайджести, електронні версії книжок, схеми, карти,
фотографічні дані. Аналіз інформаційних ресурсів бібліотеки показав,
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що в її фонді зберігається близько 800 тис. документів природничонаукової літератури, значна частина якої - видання екологічної
тематики.
У 1964 році за рішенням Колегії Міністерства культури УРСР
«Горьківка» стала інформаційним та методичним центром для
бібліотек України за природничо-науковим профілем. Відтоді робота з
популяризації природознавчої, зокрема екологічної тематики, стала
для бібліотеки пріоритетною. Особливо це стосується бібліографічної
діяльності. Слід відзначити, що від підготовки покажчиків нових
надходжень природознавчої літератури бібліографи перейшли до
створення посібників, у яких порушуються складні питання сучасного
стану природного середовища. Такими були, наприклад, покажчики
«Сероводород Черного моря» (1990), де серед інших проблем
розглядались і реакція зоопланктону на різні забруднювачі, і
сірководневе
забруднення
морських вод та його наслідки;
«Україна – зона екологічного
лиха» (1993), де передусім було
звернуто увагу на негативний
вплив людської діяльності на
навколишнє
природне
середовище, ставилися питання екологічного виховання та
екологізації
свідомості;
«Биология
Черного
и
Члени вченої ради Університету екоАзовского морей» (1990-2013)
логічних знань ОННБ знайомляться з
–
цей
бібліографічний
новими виданнями з питань екології
покажчик охоплює літературу
з 1987 по 2002 роки, таким чином, за інформацією, наведеною у 9
випусках цього видання, можна простежити еволюцію проблем і
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погіршення стану морського середовища та познайомитися з
методиками, спрямованими на поліпшення ситуації.
Впродовж останніх років ОННБ веде плідну бібліографічну
діяльність, пов’язану з екологічними проблемами міста і регіону. Ця
робота має системний характер і зорієнтована на потреби науки та
практичну діяльність у царині екології. Спеціалісти бібліотеки
підготували і презентували п’ять випусків бібліографічного
покажчика «Одеса сьогодні: екологія міста» (2001, 2003, 2007, 2009,
2014), який найбільш повно відображає наявні проблеми
Причорномор’я, шляхи їх вирішення та перспективи розвитку в
цілому; два випуски довідника «Державні і громадські екологічні
організації міста Одеси та Одеської області» (2002, 2010), що містять
докладні відомості про кожну організацію і заклад, які працюють у
царині екології та охорони довкілля; два випуски бібліографічного
покажчика
«Экологические
проблемы
Северо-Западного
Причерноморья» (2002, 2012), чотири наукових збірники «Екологія і
суспільство» (2002, 2005, 2008, 2013), у яких подані доповіді та наукові
повідомлення, озвучені на засіданнях Університету екологічних знань
ОННБ; кілька чергових випусків бібліографічного покажчика
«Природа і природні ресурси Північного Причорномор’я» (виходить з
1936 року; надруковано 31 випуск цього видання).
Справжньою трибуною для обміну інформацією серед
науковців і фахівців про досягнення і перспективи розвитку науки з
питань екологічної безпеки, відтворення природних ресурсів та
раціонального природокористування став Університет екологічних
знань, створений в ОННБ імені М. Горького 2001 року. Ректором
Університету обрано доктора сільськогосподарських наук, професора
М.О. Шалімова, проректором – заступника генерального директора
ОННБ імені М. Горького, заслуженого працівника культури України
О.М. Бельницьку. До складу вченої ради Університету увійшли
провідні вчені, представники громадських організацій і владних
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структур: 2 академіки НАН України, 9 докторів і кандидатів наук,
керівники державних управлінь міста і області з питань екологічної
безпеки та природокористування. За 10 років діяльності Університету
було організовано і проведено 106 засідань. До кожного з них
готувалися виставки нової літератури, тематичні огляди з питань
екології (близько 60 тис видань). Заходи відвідало понад 12 тис.
слухачів – студентів, аспірантів, фахівців, людей, не байдужих до
проблем екології. Багато хто з них став справжнім захисником
довкілля, сформувавши свій світогляд завдяки Університету
екологічних знань.
На засіданнях, на які запрошували відомих екологів міста,
регіону, України, розглядалися питання: «Про стан екологічної
ситуації в Південному регіоні», «Збереження та розвиток зелених зон
Одеси», «Про діяльність постійної депутатської комісії міської ради з
питань екології», «Шляхи реалізації екологічної політики України в
галузі освіти»; «Охорона навколишнього природного середовища в
Одеській області: проблеми та перспективи їх вирішення», «Про зміни
клімату та заходи щодо адаптації до них», «Результати наукових
досліджень стану екосистеми Чорного моря в районі о. Зміїний» та
ряд інших. На одному із засідань Університету було презентовано
книгу Міністерства з надзвичайних ситуацій України «Чернобыль –
моя боль», присвячену роковинам Чорнобильської трагедії.
До 145-річчя від дня народження В.І. Вернадського проведено
всеукраїнську конференцію «В.І. Вернадський і сьогодення:
концептуальні питання розвитку вчення про біосферу». У рамках
Європейського тижня місцевої демократії в Україні була організована
науково-практична конференція «Реалізація Оргуської конвенції –
умова розвитку демократії у сфері охорони навколишнього
природного середовища, соціально-політичної демократії у цілому».
Проведено також низку «круглих столів» за темами: «Метрологічне
забезпечення контролю якості довкілля та продуктів споживання на
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відповідність чинним в Україні санітарним нормам», «Санітарноепідеміологічна ситуація в Одеській області», «Екологія і культура»,
«Проблеми екологічної інформації у відкритому суспільстві»,
«Екологічні проблеми Чорного моря», «Проблеми якісного питного
водопостачання в Одеському регіоні та шляхи їх вирішення»,
«Куяльницький лиман: сучасний стан і перспективи розвитку
унікального курорту України». У рамках Всеукраїнської виставкифоруму «Українська книга на Одещині» успішно пройшло розширене
засідання за темою «Роль книги у формуванні світогляду людини
нового тисячоліття: гуманізм, екологія, толерантність»; відбулася
презентація видань за екологічною тематикою провідних українських
видавництв – «Сталкер» (Донецьк); «Либідь», «Знание», «Картографія»
(Київ). Було організовано серію екологічних вернісажів – «Барви
рідної землі», «Природа та людина у творчості фотохудожників Алли
Крикун та Костянтина Силіна», «Світ природи в об'єктиві» Ігоря
Герджика та Івана Русєва, виставку робіт художниці Світлани
Крижевської з чорнобильської тематики, презентацію екологічного
проекту «Арт-туризм» членів Національної спілки художників
України та членів Союзу мариністів Одеси – Галини ЛєкаревоїНікітіної, Віктора Потеряйка, Сергія Папроцького, Єлизавети
Гришиної.
З доповідями та повідомленнями на засіданнях Університету
виступали провідні вчені та екологи міста: С.А. Андронаті – доктор
хімічних наук, професор, академік НАН України, член Президії НАН
України, голова Південного наукового центру НАН України, директор
Фізико-хімічного інституту імені О.В. Богатського НАН України;
Б.В. Буркинський – доктор економічних наук, професор, академік
НАН України, директор Інституту проблем ринку та економікоекологічних досліджень НАН України, заслужений діяч науки і
техніки, лауреат Державної премії; Ю.П. Зайцев – доктор біологічних
наук, академік НАН України, головний науковий співробітник
132

185 років
Одеської філії Інституту біології південних морів імені
О.О. Ковалевського НАН України, заслужений діяч науки і техніки
України; С.М. Степаненко – доктор фізико-математичних наук,
професор, ректор Одеського державного екологічного університету;
А.В. Яцков та І.А. Дербоглав – начальники обласної та міської
екологічних служб охорони довкілля; керівники Державної
екологічної інспекції з охорони довкілля Північно-Західного регіону
Чорного моря та ін.
У 2011 році на розширеному засіданні, в рамках конференції
«Екологічна освіта як складова розвитку демократичних засад у
суспільстві», було підбито підсумки діяльності Університету за 10
років. Провідні вчені-екологи міста високо оцінили його внесок в
освіту, виховання та формування екологічної культури населення.
Нині Університет екологічних знань припинив свою
діяльність. Його справу успішно продовжує центр «Екологічне
відродження Чорноморського узбережжя України», створений 2001
році за сприяння Одеського міськвиконкому.
Завдяки тісній
співпраці з Державним управлінням охорони навколишнього
природного середовища в Одеській області центр забезпечує
інформаційну підтримку у вирішенні місцевих екологічних проблем,
здійснює інформаційне забезпечення системи безперервної
екологічної освіти населення, популяризує екологічні знання, сприяє
становленню екологічної культури особистості та суспільства. Щороку
послугами центру користуються близько 6 тис. відвідувачів, серед
яких студенти, аспіранти, науковці, викладачі та фахівці підприємств і
організацій, широка громадськість. У фонді центру зібрано близько 1,5
тис. документів. Це наукові праці, матеріали наукових конференцій,
підручники, періодичні та продовжувані видання з питань екології.
Література впорядкована за тематичними розділами: екологічне
законодавство, екологічне право, економіка природокористування,
екологічний менеджмент, екологічний моніторинг, забруднення
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навколишнього середовища, урбоекологія та
користувачам видається близько 20 тис. документів.

ін.

Щороку

За останні роки спеціалісти центру інформаційного
забезпечення з питань екології підготували та провели заходи за
такими популярними темами: «Екологічний туризм в Україні»,
«Дзвони Чорнобиля» (до Дня Чорнобильської трагедії), «Чиста вода.
Обладнання. Технології», «Охорона природи – спільна турбота»,
«Озон і клімат», «Лісове господарство України» (у рамках Року лісів,
оголошеного ООН), «Екологічні проблеми Чорного моря та шляхи їх
вирішення», «Природоохоронна діяльність в морських торговельних
портах Одеського регіону», «Пестициди – безвихідь цивілізації».
Також було проведено ряд заходів, присвячених проблемам та подіям
у нашому регіоні, які знайшли відгук серед мешканців міста,
наприклад: «Сучасний стан Хаджибейського лиману та перспективи
розвитку природокористування», «Природно-ресурсний потенціал
Тилігульського регіонального ландшафтного парку» та ін.
Особливе місце у формуванні екологічної свідомості належить
довідково-інформаційній роботі. Спеціалісти центру впродовж
багатьох років ведуть систематичну картотеку статей періодичних та
продовжуваних видань за напрямом «Екологія. Природничі науки»,
яка щороку поповнюється на 800-1000 нових записів. Картотека
представлена 46 актуальними рубриками, які постійно доповнюються,
розширюються та редагуються. Нині картотека налічує понад 6 тис.
бібліографічних описів. Користувачі ОННБ звертаються до центру з
найрізноманітнішими запитами: лісова промисловість; золота доба
природознавства: В.І. Вернадський; туристично-рекреаційна індустрія;
альтернативна енергія: реальність та перспективи; проблеми
психологічного здоров'я в екологічному вимірі; курорт Куяльник —
минуле і сучасність (до 180-річчя закладу); екологічна культура в
сучасних умовах; екологічна політика в Україні та в країнах ЄС;
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Чорнобильська трагедія в творчості українських письменників;
екологічна освіта в Україні.
З метою оперативного та
ефективного
обслуговування
користувачів працівники ОННБ
активно
використовують
ресурси
світової
мережі
Інтернет, відбирають сайти з
питань екології та охорони
навколишнього
природного
середовища, систематизують їх,
ведуть
пошук
необхідної
користувачам інформації. Нині
бібліотека
дедалі
частіше
Виступає ректор Університету
виступає
як
провайдер
екологічних знань М.О. Шалімов
інформаційних
ресурсів
з
питань екології. Постійно вивчаються інформаційні потреби
користувачів за екологічними темами; створюються інформаційні
ресурси з питань екології та суміжних наук; обслуговування
користувачів організується на основі сучасних інформаційних
технологій; координується робота з державними і громадськими
організаціями, що працюють у сфері екології.
Для підвищення ефективності обслуговування користувачів
працівники центру впроваджують нові форми роботи. Окрім усних та
письмових довідок, які виконуються не лише на замовлення окремих
користувачів, а й на замовлення організацій (Інженернотехнологічний інститут «Біотехніка», Одеська асоціація юних екологів,
Інститут молекулярної біології і генетики, Інститут клітинної біології
та генетичної інженерії та ін.), було створено віртуальну довідкову
службу, за допомогою якої можна отримати консультаційну допомогу
від спеціалістів центру он-лайн. Усе більшою популярністю
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користується така послуга, як «Довідки
через мережу Інтернет». Вражає не лише
тематика запитів (екологічні наслідки
воєнних дій; екологічна криза і форми її
прояву;
духовний вплив природи на
людину; природні конфлікти через стан
навколишнього середовища; збереження
природного
середовища
мешкання
людини; утилізація та знешкодження
відходів;
концепції
та
перспективи
розвитку екозаконодавства та ін.), але й їх
географія – свої запити надсилають
користувачі з усієї України, а також з
Молдови, Росії, Болгарії, Канади та інших
Перед слухачами
Університету екологічних країн. Започатковано таку форму роботи,
знань виступає академік
як
«Бюлетень
нових
надходжень».
НАН України, доктор
Інформацію
про
нові
надходження
з
біологічних наук
питань екології було опубліковано в
Ю.П. Зайцев
«Причорноморському екологічному бюлетені» (вип. 1-4, 2012), це
сприяло розкриттю фонду центру і популяризації бібліотеки в цілому.
Спеціалісти центру ведуть активну бібліографічну діяльність,
застосовуючи інноваційний підхід у своїй роботі. Так, протягом
останніх років було підготовано та випущено ряд видань в
електронному вигляді, вони у повному обсязі доступні на офіційному
сайті ОННБ імені М. Горького (www.odnb.odessa.ua), у розділі «Наші
видання».
Спеціалісти ОННБ імені М. Горького, маючи величезний
досвід роботи в сфері екологічного виховання і формування
екологічної культури, навчилися виділяти актуальні проблеми та
забезпечувати користувачів оперативною інформацією. Завдяки своїм
фондам, значна кількість яких містить екологічні знання, бібліотека
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сьогодні є єдиною установою культури, що здатна впливати на ту
частину населення, яка давно закінчила навчальні заклади і наразі не
має можливості отримання систематичної інформації про регіональні
проблеми та глибинні процеси в галузі екологічної науки, але хоче
поповнювати свої екологічні знання для того, щоб адаптуватися та
вижити в сучасному середовищі. У результаті цілеспрямованих зусиль
ОННБ імені М. Горького вже сьогодні спостерігаються позитивні
зміни у ставленні до проблеми збереження природи, у психологічній
готовності людей підтримувати та брати безпосередню участь у
природоохоронній діяльності.
Таким
чином,
бібліотека суттєво впливає
на виховання культури
спілкування з природою,
формування екологічного
мислення, успішно сприяє
розширенню
джерел
інформації
про
стан
навколишнього
середовища, залучаючи насе- "Круглий стіл", присвячений 5-річчю діяльності Університету екологічних знань
лення до активних дій зі
ОННБ ім. М. Горького
збереження природи.
Говорячи про перспективи розвитку інформаційних ресурсів,
слід зазначити, що назріла необхідність створення єдиного
інформаційного банку даних бібліотек Одеси та України з
інформаційними ресурсами бібліотек-партнерів з питань екології.
Назріло питання розробки регіональної програми екологічної освіти і
підвищення кваліфікації бібліотечних працівників, що допоможе
бібліотекарям,
застосовуючи
нові
комп’ютерні
технології,
якнайшвидше
оволодіти
навичками
відбору,
класифікації,
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реферування екологічної інформації, освоєння системи її аналітикосинтетичної обробки.
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«Все, що було,
воно назавжди з нами
у справах, у подіях,
у обличчях...»
(з досвіду підготовки
літературознавчої бібліографії
в ОННБ імені М. Горького)
Олена Григорівна Нуньєс,
головний бібліограф ОННБ імені М. Горького

Вагомою подією в культурному житті Одеси, Новоросійського
краю та й усієї Російської імперії стало відкриття 1829 року Міської
публічної бібліотеки. На початку свого існування бібліотека лише
накопичувала літературу і давала змогу громадянам користуватися
нею. Працівники публічки завжди докладали значних зусиль до
комплектування фондів, зокрема художніми та науковими виданнями.
А після заснування Новоросійського університету до діяльності
бібліотеки долучились і науковці. Значно зросли надходження
наукової літератури. Бібліотека спочатку накопичувала, потім почала
вивчати й систематизувати свої фонди. Так, на початку ХХ ст.
з’явилися перші друковані, а в 20-х роках – карткові каталоги. Але
формування і вивчення фондів не мало конкретних напрямів до 1964
року, коли ОДНБ імені М. Горького рішенням Колегії Міністерства
культури УРСР була визначена як інформаційний та методичний
центр для бібліотек України за природничо-науковим і атеїстичним
профілем. Отож художня література та літературознавство не стали
пріоритетними напрямами досліджень у Бібліотеці. Проте залишитися
осторонь вируючого літературного життя міста книгозбірня не могла.
Тим більше, що в її фондах зберігалися документи, які свідчили про те,
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що Одеса завжди була місцем яскравих літературних подій,
приваблювала до себе людей творчих і обдарованих.
У нашому місті за волею долі і завдяки його розташуванню на
периферії імперії знайшли прихисток під час заслання О. Пушкін
(1823-1824) та А. Міцкевич (лютий—листопад 1825). Пізніше,
зважаючи на відносно м'який і теплий клімат, до Одеси приїздили на
лікування й оздоровлення, або обирали її для проживання чимало
відомих діячів культури і літератури. Так, взимку 1850-1851 років в
Одесі жив М. Гоголь, у бібліотечному архіві є відомості про те, що
1850 року Микола Васильович навіть відвідав бібліотеку. Сюди кілька
разів приїздила на лікування Л. Українка, її радо приймала у себе
родина відомого діяча української культури, бібліографа
М. Ф. Комарова, з доньками якого вона товаришувала і листувалася.
Свій внесок у культурний розвиток міста зробили
представники різних народів — українці, росіяни, євреї, греки,
болгари, німці, чехи, поляки. Тут здобули неабияку популярність
класики
єврейської
літератури
Менделе
Мойхер-Сфорім
(Ш. Абрамович), С. Фруг, Шолом-Алейхем (Ш. Рабинович) та інші.
Писали в Одесі, про Одесу і одеситів Я. Полонський, М. Венгер,
І. Нечуй-Левицький, І. Бунін, О. Купрін, В. Короленко, А. Чехов,
П. Тичина. Деякий час працював в Одесі О. Грін (Гріневський). На
початку ХХ ст. тут жив і працював відомий український громадськополітичний діяч, письменник, лікар І. Липа, який тісно співпрацював з
одеською «Просвітою» та одеським літературним товариством.
Післяреволюційний період був позначений українізацією
літературного життя Одеси. У 1920-х роках тут діяли шість
літературних організацій; жили, працювали і творили М. Куліш,
І. Микитенко, В. Гадзінський та багато інших.
Одеса завжди була колискою талантів. Тут народилися або
мали одеське коріння відомі вчені, митці, письменники. На
підтвердження цього хочу навести одну відому цитату з
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К. Паустовського (датовано 29.09.1957): "Однажды замечательный
писатель — уроженец Одессы — Бабель сказал мне (это было еще в
1921 году): «В Одессе много моря, в Одессе много солнца и в Одессе
будут свои мопассаны, вот увидите!». Бабель оказался прав. Одесса
дала стране плеяду великолепных писателей и поэтов — Багрицкого,
Катаева, Ильфа, Петрова, Бабеля, Кирсанова, Инбер, Адалис, Льва
Славина, Юрия Олешу, Гехта, Бондарина, переводчика Аркадия
Штернберга, Маргариту Алигер и еще многих. И все это — за
последние 30 лет. Каждый раз, когда я попадаю в Одессу, я радуюсь
каждой мелочи. Здесь действительно «в каждой луже — запах океана,
в каждом камне — веянье пустынь». Я очень благодарен работникам
замечательной одесской библиотеки за помощь, — той библиотеки,
где я бывал (читал в обледенелом зале) еще в «древние» времена,
зимой 1921 года". У своїх спогадах чимало відомих письменників,
учених теж згадують одеську публічну бібліотеку як місце, яке часто
відвідували, де вони працювали з літературою, зустрічалися з
цікавими людьми. У різні часи в бібліотеці бували К. Пєшкова,
Р. Рождественський, О. Толстой, І. Липа, І. Дзюба. Дружні відносини з
бібліотекою підтримували і підтримують представники одеської
письменницької організації В. Гаранін, А. Глущак, І. Гордон,
В. Домрін, В. Мороз, М. Палієнко, О. Різників, Б. Сушинський,
О. Шеренговий та багато інших.
З Одесою так або інакше пов'язане життя багатьох відомих
письменників. Тут народилися А. Ахматова (Г. Горенко), І. Ільф
(І. Файнзільберг) і Є. Петров (Є. Катаєв), В. Катаєв, Е. Багрицький
(Е. Дзюбін), І. Бабель, Ю. Липа та ін. В Одесі пройшло дитинство і
юність К. Чуковського (М. Корнейчукова) та Ю. Олеші. Тут розпочали
літературну діяльність К. Паустовський, І. Микитенко, В. Сосюра.
У червні 1934 року в Одесі було засновано філію Спілки
радянських письменників України. Членами спілки в різні часи були
О. Батров, Х. Вайнерман, Л. Гомін, І. Друкер, Г. Захаров, Н. Лур'є,
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С. Олійник, П. Педа, Г. Плоткін та багато інших. Дехто з них був
репресований, розстріляний, забутий, дехто пройшов через тяжкі
випробування, але всі вони залишили слід у літературі.
Отже, ми бачимо, що літературне життя Одеси завжди було
яскравим і насиченим подіями. Не всі твори, звичайно, стали
відомими широкому загалу читачів, не всі вдалося зберегти в роки
випробувань, бо ж окремі з них знищувалися свідомо як
контрреволюційні та антихудожні, або за цензурними циркулярами
ховалися за дверима спецхранів. Після здобуття Україною
незалежності література з відділів спеціального зберігання нарешті
стала доступною читачеві.
Бібліотека є невтомним помічником і небайдужим
посередником між читачем і письменником. Це завжди було
основною її функцією. У фондах ОННБ імені М. Горького
зберігаються рукописи і рідкісні видання починаючи з Х ст. Серед них
і перші твори художньої літератури, які вчені-літературознавці мали
змогу вивчати протягом усіх років існування бібліотеки. Досліджують
унікальні фонди і працівники музею книги ОННБ, які накопичили
неабиякий досвід бібліографування рідкісних видань.
На окрему увагу заслуговує видавнича діяльність в Одесі, яка
почала широко розвиватись у двадцятих роках ХІХ ст. У 1824 році
з'явився інформаційний листок «Journal d'Odessa ou Courrier
commercial de la Nouvelle Russia», з 1827 року в Одесі видається газета
«Одесский вестник». На сторінках цих видань збереглися відомості, у
тому числі й про літературне життя міста, про візити і перебування тут
таких відомих письменників, як О. Пушкін і М. Гоголь. У фондах
нашого музею книги і у фонді основного зберігання знаходяться
унікальні видання «Кобзаря», перші видання творів українською
мовою, зокрема такі, як книга-казка невідомого автора «Маруся»
(1834), існують також іменні фонди, подаровані бібліотеці меценатами
та шанованими громадянами міста. Наукове вивчення фондів — один
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з провідних напрямів діяльності бібліотеки. За останні двадцять років
вийшов ряд праць, що розкривають цінність бібліотечних скарбів.
Наприклад, «Старопечатные издания кирилловского шрифта. XV —
первая половина XVI ст. : каталог коллекции» (упорядник В. М. Райко;
1998); «Видання "Кобзаря" у фондах Одеської державної наукової
бібліотеки імені М. Горького» (упорядник Л. М. Бур’ян; 2005).
Зміни у політичному, суспільному і громадському житті нашої
незалежної держави позитивно вплинули на роботу бібліотек.
Змінилася державна бібліотечна політика, першорядним завданням
провідних бібліотек країни стало відтворення документальної пам’яті,
розкриття невідомих сторінок в історії науки, культури, літератури.
На виконання державної програми «Документальна пам’ять України»
бібліотека протягом 1991-1995 років видала п’ятьма випусками
каталог «Українська книга у фондах Одеської державної наукової
бібліотеки імені М. Горького, 1574–1923 роки». 2012 року вийшов
шостий випуск каталогу, який містить 460 описів книг, які були
знайдені та поповнили фонди останніми роками. 1992 року вийшов
каталог «Українська періодична преса», а 1993 року – дві частини
каталогу «Російськомовна преса України» (журнали, газети, бюлетені).
Ці
каталоги
стали
складовою
частиною
«Державного
фундаментального реєстру друкованої продукції України, 1574–1923
роки». Завданню відтворення історичної пам’яті слугують і п’ять
частин каталогу "Реабілітовані книги», створених у 1991–1992 роках.
Каталог знайомить читачів з книгами, що впродовж багатьох років
знаходились у відділі літератури спеціального зберігання: туди за умов
тоталітарного режиму потрапили тисячі видань, які не відповідали
ідеологічним приписам сталінського й застійного періодів. Нині ці
книги передано для загального користування.
За публікаціями бібліотеки можна простежити розвиток
бібліотечної справи загалом. Так, бібліотека з публічної перетворилася
на наукову, з державної — на національну. Від перших праць
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М. Комарова до сучасних бібліографічних досліджень пролягає довгий
і непростий шлях наукового пошуку, систематизації матеріалів і
докладного вивчення знайденого.
Діяльність бібліотеки в галузі літературознавства, вивчення та
популяризації творчості письменників розпочалася в далекі
післяреволюційні роки. Відгукуючись на потреби часу, тут
організовували читацькі конференції, диспути, зустрічі з
письменниками. З часом набуває активності видавнича діяльність
бібліотеки, складаються та видаються списки літератури, пам'ятки для
читачів з приводу ювілейних дат, пов'язаних з життям і творчістю
українських, російських та окремих іншомовних літераторів,
методичні матеріали для виставок і масових заходів, каталоги
виставок і фондів, довідники. Перший такий документ зафіксовано
1941 року. Це була брошура «Мартович. Бібліогр. пам’ятка до ювілею
Л. Мартовича — 70-річчя з дня народження», яку упорядкувала
бібліограф Марія Миколаївна Пчелінцева. Багато матеріалів з
літературознавства упорядкували Сара Яківна Вортман, Жанна
Миколаївна Кравченко, Лідія Савеліївна Скржипчак.
Пізніше матеріали з літературознавства збирали, вивчали,
упорядковували Григорій Дем'янович Зленко, Євгенія Федорівна
Ткаченко, Леоніна Михайлівна Смичок, Наталя Миколаївна Чернего.
Естафету підхопили Ліна Володимирівна Арюпіна, Лариса Миколаївна
Бур'ян та Олена Григорівна Нуньєс. Взагалі питанням художньої
літератури, літературознавства, вивченню творчості письменників
бібліотека присвятила понад 160 видань і публікацій. Найцікавіші з
них представлені у наведеному в кінці статті списку літератури.
Саме з метою вивчення та популяризації творчості
письменників і літературознавців в Одеській державній (нині
національній) науковій бібліотеці імені М. Горького 1973 року
було засновано серію «Літературна Одеса», а 1980 року ще й серію
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«Письменники Одеси». Систематична робота зі створення
бібліографічних покажчиків з цих серій триває понад 40 років.
Тема «Літературна Одеса» невичерпна. З Одесою пов'язано
чимало відомих літераторів, творчість яких гідна глибокого вивчення.
Наразі докладно досліджено лише матеріали про О. Пушкіна,
А. Міцкевича,
Л. Українку,
І. Микитенка,
К. Паустовського,
М. Коцюбинського, І. Франка, І. Тобілевича (Карпенка-Карого),
Г. Комарівну (Г. Комарову), М. Кропивницького, М. Старицького,
М. Гоголя. Персональні бібліографічні покажчики цієї серії
включають перелік творів письменників, виданих або створених в
Одесі, їх листування з одеситами або під час їх перебування в Одесі,
спогади про Одесу, публікації про письменників у збірниках і
періодиці, матеріали про дослідження їхнього життя і творчості
одеськими літературознавцями, художні твори, які відображають
перебування згаданих письменників в Одесі тощо. На прикладі серії
«Літературна Одеса» ми наочно бачимо, як зростає рівень підготовки
бібліографії в бібліотеці. Так, покажчик «Пушкін в Одесі»
доповнювався двічі: в першому і другому випусках було
забібліографовано по 136 позицій, а в третьому — вже 1209; покажчик
«Іван Микитенко» (1984) перероблено і значно доповнено в 1993 році.
Починаючи з 2004 р. покажчики серії (вип. 10, 12, 14), крім
бібліографічного опису літератури, включають багато цитат з
періодичної преси про письменників, які водночас були й
засновниками українського театру корифеїв, про їхні твори та
перебування в Одесі на театральних гастролях. У передмові до
покажчика «І.К. Тобілевич (Карпенко-Карий) в Одесі» (випуск 10)
академік Р.Я. Пилипчук відзначає: "За широтою охоплення матеріалу,
за принципом побудови цей бібліографічний покажчик не має аналога
в нашій бібліографії. Його наукову вартість важко переоцінити".
Завдяки ретельному вивченню статей в одеській пресі кінця ХІХ —
початку ХХ ст. і републікаціям цих матеріалів у покажчиках
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літературо- та театрознавцям стало відомо багато нових фактів з
життя й діяльності видатних особистостей: І. Карпенка-Карого,
М. Кропивницького, М. Старицького. Цитати з газет передають не
тільки факти, а й атмосферу одеського театрального життя, істинне
ставлення сучасників до українського театру, його подвижників,
першопрохідців.
А останній з покажчиків, «М.В. Гоголь в Одесі» (випуск 14), —
це вже не просто бібліографія, робота набула вигляду збірника, другу
частину якого складає «Антологія статей з періодичних видань». До
уваги читача представлені повні тексти статей, надрукованих у газетах
від другої половини ХІХ до 20-х років ХХ ст., зі збереженням
тогочасних особливостей мови.
Поза серією «Літературна Одеса», але у тісному зв'язку з нею,
були створені покажчики літератури «Прижизненные издания Анны
Ахматовой» (1989), «Борис Пастернак» (1990). Значним внеском у
шевченкіану визнані п'ять книжок (два випуски, другий випуск у
чотирьох частинах) під загальної назвою «Т. Г. Шевченко в одеській
пресі» (публікації за 1861-2007). Покажчики складалися у 19962007 рр. Уже розпочато роботу над новим випуском, який охопить
публікації за 2006-2014 рр. у різних видах видань — книгах,
альманахах, збірниках, журналах, газетах. Кожна з праць була
відзначена рецензіями, в яких підкреслювався вагомий внесок ОННБ
імені М. Горького у скарбницю бібліографічних надбань і в розвиток
шевченкознавства. Зокрема, в розгорнутій рецензії на 2-й випуск
(частина 1) покажчика «Т. Г. Шевченко в одеській пресі» (Слово і час.
2001. № 3. С. 83-85), її автор, М. Павлюк, відзначає, що покажчик
розкриває цілий ряд невідомих і маловідомих фактів з життя поета, і
наводить приклади. Рецензент підкреслює, що зв'язки Т. Г. Шевченка з
Одесою, дослідження його творчості за матеріалами публікацій в
одеській пресі — це цікавий матеріал для подальшого вивчення
науковцями. Виконано цю роботу ретельно і на високому
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бібліографічному рівні. Перший випуск (1996) покажчика було
перероблено і доповнено у 2007 році.
Віддаючи данину високому рівню професійних надбань наших
бібліографів-попередників, не можна не відзначити, що рівень
науковості покажчиків останніх років значно підвищився.
Бібліографи «копають» дедалі глибше, коло джерел стає все ширшим.
Сьогодні до джерел пошуку долучився Інтернет.
Глибоке дослідження складного і суперечливого періоду
розвитку літератури 20-х років ХХ ст. провела бібліотекар-бібліограф
Г. І. Єфімова у двох опублікованих працях «Книги і долі: митці
Розстріляного Відродження» (забібліографовано понад 4 тис. позицій)
та «Шляхами пам'яті : антологія поетичних творів, присвячених
пам'яті митців Розстріляного Відродження» (забібліографовано понад
300 творів). Матеріалом для роботи стала рідкісна колекція книжок
українських письменників і поетів 20-30-х років ХХ ст. — щедрий дар
українських діаспор з Австралії, Канади, Америки, Німеччини. У
першій книзі, яка є бібліографічним покажчиком, зібрано й описано
літературу про життєвий і творчий шлях двадцяти п'яти митців —
типових представників літературних течій та угруповань, що в
сукупності становили літературний процес в Україні першого
радянського двадцятиріччя, подані короткі біографічні довідки. Друга
книга (антологія) містить короткі розповіді про літературні організації
та угруповання, які існували в Україні в ті роки. Після кожної оповіді
— невеликий список видань, далі йдуть тексти творів, присвячених
літературній організації взагалі і окремим літераторам. Покажчик «У
терновім колі. Одеська письменницька організація у 1920-1950 рр.»,
упорядкований Г. І. Єфімовою, містить бібліографію літератури про
репресованих членів одеської письменницької організації.
Вивчення історії одеської письменницької організації не
обмежується темою репресій. Бібліографічна робота не обходить
увагою
письменників-фронтовиків.
Багато
хто
з
членів
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письменницької організації були учасниками бойових дій або
працювали на потреби фронту, а потім відображали героїчні сторінки
історії у своїх творах. Серед таких — О. Батров, І. Гордон, А. Зорич,
В. Іванович, Г. Карєв, І. Рядченко, Ю. Трусов та інші. Об’єктом
дослідження бібліографів бібліотеки стала і група письменників, чиє
життя пов'язане з морем, морською романтикою, морською
професією. Це письменники-мариністи О. Батров, І. Гайдаєнко,
Г. Уваров, Р. Короткий.
Серія «Письменики Одеси» налічує вже 35 випусків.
Здебільшого це бібліографія знаних одеських письменників. Для
створення покажчиків цієї серії автори-упорядники залучали не
тільки загальновідомі публікації, а й матеріали з особистих архівів
письменників, що робить цю серію важливою з точки зору
збереження унікальної інформації для наступних поколінь
дослідників.
Збираючи
матеріали,
бібліографи
ОННБ
імені М. Горького співпрацювали з Одеським літературним музеєм та
провідними бібліотеками міста.
Останні бібліографічні покажчики серії «Письменники Одеси»
присвячено одеським ученим-літературознавцям, професорам
А. В. Недзвідському, Г. А. В’язовському, І. М. Дузю, які працювали в
Одеському національному університеті імені І.І. Мечникова і
поєднували
педагогічну
діяльність
з
літературознавчими
дослідженнями і творчою працею письменників.
Систематично вивчаються й ретельно бібліографуються факти
сучасного літературного життя міста. У 1979-1993 та в 1999-2010 роках
виходить
щорічний
бібліографічний
покажчик
«Одеська
письменницька організація в …. році», в якому фіксуються події, що
відбуваються в житті організації, нові видані твори, публікації
письменників та згадки про них, їхню літературну творчість та
громадську діяльність у різних джерелах.
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Отже, можемо констатувати, що літературознавчий доробок
бібліотеки досить значний, і ми певні того, що наші праці будуть як
відображення нашого часу цікавими й корисними дослідникам, котрі
прийдуть після нас. Так само, як нам цікаві й корисні такі, наприклад,
книжки М. Комарова, як «Українська драматургія. Збірка бібліогр.
знадобів до історії української драматургії і театра українського (18151906)» та «До "Української драматургії". Збірка бібліогр. знадібку до
історії української драматургії і театру за 1906-1912 р.». Їм понад сто
років. Але й сьогодні як бібліограф я використовую ці книжки у своїй
роботі. Бібліографічні збірники, покажчики з часом набувають все
більшої значущості. Як влучно сказав в одному зі своїх віршів
президент Української асоціації видавців та книгорозповсюджувачів
Олександр Афонін: «Все, що було, воно назавжди з нами у справах, у
подіях, у обличчях...».

Видання бібліотеки з літературознавства
1.
Лесь Мартович : бібліогр. пам’ятка до ювілею
Л. Мартовича — 70-річчя з дня народж. / упоряд. М. Пчелінцева. — О.,
1941. — 8 с.
2.
Виссарион Григорьевич Белинский : к 100-летию со
дня смерти : крат. указ. лит. / сост. С. Я. Вортман ; отв. ред.
А. И. Ольшанский. — О., 1948. — 19 с.
3.
Николай Гаврилович Чернышевский (1828—1948) : к
120-летию со дня рождения : памятка читателю / сост. С. Я. Вортман ;
отв. ред. А. И. Ольшанский. — О., 1948. — 24 с.
4.
Олексій Максимович Горький — основоположник
радянської літератури (28.III.1868—18.VI.1936) : реком. анот. бібліогр.
покажч. : (з метод. вказівками) / склали: С. Я. Вортман,
М. М. Пчелінцева ; ред. В. А. Загоруйко. — О., 1951. — 94 с.
152

185 років
5.
Великий російський письменник М. В. Гоголь, 1809—
1852 : до сторіччя з дня смерті : матеріали для б-к / упоряд.:
С. Я. Вортман, І. Д. Мазуренко, М. М. Пчелінцева. — К., 1952. — 30 с.
6.
Маяковський і Україна : корот. анот. бібліогр.
покажч. / склали: С. Я. Вортман, В. П. Нагорська ; ред. М. О. Левченко.
— О., 1955. — 44 с.
7.
Олександр Євдокимович Корнійчук — видатний
драматург та громадський діяч, борець за мир : коротка біогр. довідка і
бібліогр. матеріали : пам’ятка : (до 50-річчя з дня народж.) / склали:
Ж. Кравченко, В. Кулик. — О., 1955. — 1 арк., склад. у 8 с.
8.
Іван Якович Франко — великий український
письменник, 1856 1956 : до 100-річчя з дня народж. : метод. та бібліогр.
матеріали / склала Ж. М. Кравченко ; наук. ред. К. Ю. Данилко. — О.,
1956. — 80 с.
9.
М. Т. Рильський : пам’ятка / склала В. Ф. Місюра ; наук.
ред. І. М. Дузь. — Х. : Вид-во Кн. палати УРСР, 1956. — 26 с. —
(Видатні укр. рад. письменники ; вип. 1).
10.
Микола Платонович Бажан : пам’ятка. Вип. 1 / склала
Л. С. Скржипчак. — О., 1956. — 13 с.
11.
А. В. Головко : до 60-річчя з дня народж. 1897-1957 :
бібліогр. покажч. з метод. матеріалами / склала М.М. Пчелінцева ; ред.
М. М. Мартинова. — О., 1957. — 72 с. — (Видатні укр. рад.
письменники ; вип. 2).
12.
Горький і Україна : анот. покажч. / склала
С. Я. Вортман ; ред. Г. А. В’язовський. — Х. : Вид-во Кн. палати УРСР,
1957. — 76 с.
13.
І. Карпенко-Карий (Іван Карпович Тобілевич), 18451907 : анот. бібліогр. покажч. / склала Ж. М. Кравченко ; наук. ред.
І. М. Дузь. — О., 1958. — 42 с.
153

Скарбниця культури
14.
Олесь Гончар : пам’ятка / склала Л. С. Скржипчак ;
наук. ред. І. М. Дузь. — Х. : Вид-во Кн. палати УРСР, 1958. — 43 с. —
(Видатні укр. рад. письменники ; вип. 3).
15.
Великий російський письменник М. В. Гоголь : метод.
матеріали до 150-річчя від дня народж. письм. / упоряд.: Н. Й. Касько,
Ж. М. Кравченко, І. Д. Мазуренко. — К. : Держполітвидав УРСР, 1959.
— 55 с.
16.
Леся Українка : метод. і бібліогр. матеріали для масових
б-к / склала Л. С. Скржипчак ; ред. Л. П. Вороніна. — К. :
Держполітвидав УРСР, 1963. — 59 с. — (На допомогу бібліотекареві).
17.
Пушкин в Одессе : библиогр. указ. / сост.
В. Н. Виноградова ; ред.-библиограф В. Н. Конский ; ред. Г. Д. Зленко.
— О., 1973. — 24 с. — (Лит. Одесса ; вып. 1). — Те саме. —2-е изд.,
перераб. и доп. — О., 1975. — 24 с. — (Лит. Одесса ; вып. 1).
18.
Мицкевич в Одессе : указ. отечеств. лит. / сост.:
В. Н. Виноградова, А. Л. Драголи, В. Н. Конский, Р. П. Медведева,
Е. А. Панченко ; ред. Г. Д. Зленко. — О., 1976. — 45 с. — (Лит. Одесса ;
вып. 2).
19.
Іван Михайлович Дузь : біобібліогр. покажч. / упоряд.
Л. С. Скржипчак ; рецензент М. О. Левченко ; відп. ред. Г. Д. Зленко ;
ред. М. Л. Десенко. — О., 1980. — 63 с. — (Письменники Одеси ;
вип. 1).
20.
Одесская писательская организация в … годах : публ.
произведений ; хроника творч. жизни : библиогр. указ. : [1979-1983] /
сост. Е. Ф. Ткаченко ; ред.: М. Л. Десенко, Г. Д. Зленко. — О., 1980—
1984. — Вып. 1-5.
21.
Книги
гражданской
печати
XVIII
века.
Послепетровская эпоха : кат. коллекции / сост. М. И. Кириченко ;
рецензент Н. В. Аргиропуло ; ред. И. С. Шелестович. — О., 1981. —
135 с.
154

185 років
22.
Леся Українка в Одесі : бібліогр. покажч. / склали:
Г. Д. Зленко, Є. Ф. Ткаченко ; наук. ред. Р. Я. Пилипчук ; ред.
І. С. Шелестович. — О., 1981. — 83 с. — (Літ. Одеса ; вип. 3).
23.
Степан Петрович Ковганюк : біобібліогр. покажч. /
склали: Г. Д. Зленко, Є. Ф. Ткаченко ; рецензент С. П. Ільйов ; відп. ред.
Г. Д. Зленко ; ред. М. Л. Десенко. — О., 1982. — 38 с. — (Письменники
Одеси ; вип. 2).
24.
Іван Микитенко : публ. творів : бібліогр. покажч. /
склали: С. В. Григор’єва, Н. І. Фоміна ; наук. ред. О. І. Микитенко ;
відп. ред. Г. Д. Зленко ; ред. І. С. Шелестович. — О., 1984. — 131 с. —
(Літ. Одеса ; вип. 4).
25.
Василь Васильович Фащенко : біобібліогр. покажч. /
склала Л. В. Арюпіна ; відп. ред. Г. Д. Зленко ; ред. І. С. Шелестович. —
О., 1985. — 52 с. — (Письменники Одеси ; вип. 3).
26.
Одесская писательская организация в … годах : публ.
произведений; хроника творч. жизни : библиогр. указ. лит. : [19841993] / сост. Л. М. Смычок ; отв. ред. Г. Д. Зленко ; ред. М. Л. Десенко.
— О., 1985-1994. — Вып. 6-15.
27.
Григорій Андрійович В’язовський : біобібліогр.
покажч. / склала Л. В. Арюпіна ; відп. ред. Г. Д. Зленко ; ред.
І. С. Шелестович. — О., 1986. — 42 с. — (Письменники Одеси ; вип. 4).
28.
Книги гражданской печати XVIII века. Петровская
эпоха : кат. коллекции / сост. Л. С. Скржипчак ; ред. И. С. Шелестович.
— О., 1986. — 23 с.
29.
Борис Федорович Дерев’янко : біобібліогр. покажч.
[Ч. 1] / склала Л. М. Смичок ; відп. ред. Г. Д. Зленко ; ред.
М. Л. Десенко. — О., 1989. — 63 с. — (Письменники Одеси ; вип. 5).
30.
Прижизненные издания Анны Ахматовой : (в фондах
одес. б-к) : рек. указ. / сост. Н. Н. Чернего ; ред. С. И. Вайнблат. — О. :
Маяк, 1989. — 32 с.
155

Скарбниця культури
31.
Борис Пастернак : библиогр. указ. / сост.: Г. Д. Зленко,
Н. Н. Чернего ; отв. ред. Г. Д. Зленко ; ред. М. Л. Десенко. — О., 1990. —
85 с.
32.
Григорій Дем’янович Зленко : біобібліогр. покажч. /
склала Л. М. Смичок ; відп. ред. В. В. Фащенко ; ред. І. С. Шелестович.
— О., 1990. — 118 с. — (Письменники Одеси ; вип. 6).
33.
Євген Миколайович Прісовський : біобібліогр. покажч.
/ склала Л. М. Бур’ян ; відп. ред. Г. Д. Зленко ; ред. М. Л. Десенко. — О.,
1990. — 68 с. — (Письменники Одеси ; вип. 7).
34.
Ноте (Натан Михайлович) Лур’є : біобібліогр. покажч. /
склала Н. М. Чернего ; відп. ред. Г. Д. Зленко ; ред. М. Л. Десенко. — О.,
1991. — 37 с. — (Письменники Одеси ; вип. 8).
35.
Іван Петрович Гайдаєнко : біобібліогр. покажч. / склала
Л. М. Бур’ян ; відп. ред. Г. Д. Зленко ; ред. І. С. Шелестович. — О., 1992.
— 100 с. — (Письменники Одеси ; вип. 9).
36.
Константин Паустовский в Одессе : библиогр. указ. /
сост. Г. Д. Зленко ; ред. М. Л. Десенко. — О., 1992. — 62 с. — (Лит.
Одесса ; вып. 5).
37.
Іван Микитенко : л-ра про життя і творчість : бібліогр.
покажч. / упоряд.: Л. В. Арюпіна, І. Е. Рікун ; наук. консультант
О. І. Микитенко ; відп. ред. Г. Д. Зленко ; ред. І. С. Шелестович. — О.,
1993. — (Літ. Одеса ; вип. 6).
Ч. 1. — 88 с.
Ч. 2. — 148 с.
38.
Борис Андрійович Нечерда : біобібліогр. покажч. /
склала Л. М. Бур’ян ; відп. ред. Г. Д. Зленко ; ред. М. Л. Десенко. — О.,
1994. — 64 с. — (Письменники Одеси ; вип. 10).

156

185 років
39.
Книги старой Одессы (1814-1850 гг.) : кат. разд. выст. к
200-летию Одессы / сост. Л. В. Арюпина ; предисл. Г. Д. Зленко ; ред.
И. С. Шелестович. — О., 1994. — 58 с.
40.
Михайло Коцюбинський в Одесі : бібліогр. покажч. /
упоряд. Л. О. Кольченко ; рецензент О. Г. Шупта-В’язовська ; ред.
М. Л. Десенко. — О., 1994. — 69 с. — (Літ. Одеса ; вип. 7).
41.
Юрій Сергійович Трусов : біобібліогр. покажч. /
упоряд. Т. І. Олейникова ; відп. ред. Г. Д. Зленко ; ред. М. Л. Десенко. —
О., 1995. — 72 с. — (Письменники Одеси ; вип. 11).
42.
Богдан Іванович Сушинський : біобібліогр. покажч. /
упоряд. Л. М. Бур’ян ; відп. ред. Г. Д. Зленко ; ред. М. Л. Десенко. — О.,
1996. — 104 с. — (Письменники Одеси ; вип. 12).
43.
Іван Іванович Рядченко : біобібліогр. покажч. / упоряд.
О. І. Кравченко ; відп. ред. Г. Д. Зленко ; ред. М. Л. Десенко. — О., 1996.
— 112 с. — (Письменники Одеси ; вип. 13).
44.
Т. Г. Шевченко в одеській пресі : бібліогр. покажч. : [у 2
вип.] / упоряд. О. Г. Кушнір ; відп. ред. Г. Д. Зленко ; ред.
І. С. Шелестович. — О., 1996-2007.
Вип. 1. Книги, альманахи, збірники, журнали — 1996. — 59 с. —
Те саме. — 2-ге вид., перероб., допов. – 2007. — 92 с.
Вип. ІІ. Газети : у 4 ч. / упоряд. О. Г. Кушнір ; відп. ред.
Г. Д. Зленко; ред. І. С. Шелестович. — О., 1999-2007.
Ч. 1. — 51 с.
Ч. 2. — 112 с.
Ч. 3. — 101 с.
Ч. 4. — 135 с.
45.
Володимир Петрович Гетьман : біобібліогр. покажч. /
упоряд. О. І. Кравченко ; відп. ред. Г. Д. Зленко ; ред. М. Л. Десенко. —
О., 1998. — 111 с. — (Письменники Одеси ; вип. 14).
157

Скарбниця культури
46.
Старопечатные издания кирилловского шрифта, XV—
первая половина XVI ст. : кат. коллекции / сост. В. Н. Райко ; науч. ред.
Е. Л. Немировский ; ред. М. Л. Десенко. — О. : ОКФА, 1998. — 127 с. :
ил.
47.
Борис Федорович Дерев’янко : біобібліогр. покажч.
Ч. 2. 1989—1998 / упоряд.: Л. М. Бур’ян, А. С. Дерев’янко ; відп. ред.
серії і авт. вступ. ст. Г. Д. Зленко ; відп. за вип. О. Ф. Ботушанська ; ред.
М. Л. Десенко. — О. : Астропринт, 1999. — 102 с. — (Письменники
Одеси ; вип. 15).
48.
Михайло Олександрович Левченко : біобібліогр.
покажч. / упоряд. О. І. Кравченко ; відп. ред. Г. Д. Зленко ; ред.
М. Л. Десенко. — О., 2000. — 43 с. — (Письменники Одеси ; вип. 16).
49.
Анатолій Степанович Глущак : біобібліогр. покажч. /
упоряд. Т. І. Олейникова ; відп. ред. Г. Д. Зленко ; ред. І. С. Шелестович.
— О., 2001. — 156 с. — (Письменники Одеси ; вип. 18).
50.
Валентин Леонідович Мороз : біобібліогр. покажч. /
упоряд.: О. І. Кравченко, О. Г. Нуньєс ; відп. ред. Г. Д. Зленко ; ред.
М. Л. Десенко. — О., 2001. — 44 с. — (Письменники Одеси ; вип. 17).
51
Іван Франко в Одесі : бібліогр. покажч. / упоряд. :
Г. Д. Зленко, О. І. Кравченко ; наук. ред. Г. Д. Зленко ; ред.
І. С. Шелестович. — О. : Друк, 2001. — 103 с. — (Літ. Одеса ; вип. 8).
52.
О. С. Пушкін в Одесі : бібліогр. покажч. / упоряд.
Л. О. Жирнова ; наук. ред. Г. Д. Зленко ; ред. І. С. Шелестович. — О. :
Друк, 2001. — 153 с. — (Літ. Одеса ; вип. 9).
53.
Ізмаїл Борисович Гордон : біобібліогр. покажч. /
упоряд. О. Г. Нуньєс ; відп. ред. Г. Д. Зленко ; ред. М. Л. Десенко. — О.,
2002. — 39 с. — (Письменники Одеси ; вип. 19).
54.
Книги і долі : митці Розстріляного Відродження :
біобібліогр. довід. / упоряд. Г. І. Єфімова ; наук. консультант
Г. Д. Зленко ; ред. І. С. Шелестович. — О. : Друк, 2002. — 365 с.
158

185 років
55.
Віктор Іларіонович Дзюба : біобібліогр. покажч. /
упоряд. О. Г. Нуньєс ; відп. ред. Г. Д. Зленко ; ред. М. Л. Десенко. — О. :
Астропринт, 2003. — 125 с. — (Письменники Одеси ; вип. 20).
56.
Одеська письменницька організація в … році : публ.
творів; хроніка творч. життя : бібліогр. покажч. : [1999 2007] / упоряд.
Т. І. Олейникова ; відп. ред. Г. Д. Зленко ; ред. М. Л. Десенко. — О.,
2003-2012. — Вип. 16-24.
57.
Галина Комарівна : (Галина Михайлівна Комарова) :
біобібліогр. покажч. / авт.-упоряд. Г. Д. Зленко ; ред. М. Л. Десенко. —
О., 2004. — 32 с. — (Літ. Одеса ; вип. 10).
58.
І. К. Тобілевич (Карпенко-Карий) в Одесі : бібліогр.
покажч. / упоряд. : О. Г. Нуньєс, О. І. Кравченко ; наук. ред.
Р. Я. Пилипчук ; ред. І. С. Шелестович. — О., 2004. — 172 с. — (Літ.
Одеса ; вип. 11).
59.
Видання "Кобзаря" у фондах Одеської державної
наукової бібліотеки імені М. Горького / упоряд. Л. М. Бур’ян ;
рецензент Т. С. Мейзерська ; ред. М. Л. Десенко. — О. : Негоціант, 2005.
— 96 с.
60.
Григорій Дем’янович Зленко : біобібліогр. покажч. :
[1999-2005 рр.] / упоряд. О. Г. Кушнір ; відп. ред. серії Г. Д. Зленко ; ред.
І. С. Шелестович. — О., 2005. — 148 с. — (Письменники Одеси ;
вип. 21).
61.
М. Л. Кропивницький в Одесі : бібліогр. покажч. /
упоряд. О. Г. Нуньєс ; наук. ред. Р. Я. Пилипчук ; ред. І. С. Шелестович.
— О. : Негоціант, 2006. — 216 с. — (Літ. Одеса ; вип. 12).
62.
Олекса Сергійович Різниченко (Різників) : біобібліогр.
покажч. / упоряд. О. Г. Нуньєс ; відп. ред. серії Г. Д. Зленко ; ред.
М. Л. Десенко. — О., 2006. — 83 с. — (Письменники Одеси ; вип. 23).

159

Скарбниця культури
63.
Олександр Сергійович Уваров : біобібліогр. покажч. /
упоряд. О. Г. Нуньєс ; відп. ред. серії Г. Д. Зленко ; ред. М. Л. Десенко.
— О., 2006. — 20 с. — (Письменники Одеси ; вип. 22).
64.
Станіслав Савович Стриженюк : біобібліогр. покажч. /
упоряд. О. Г. Нуньєс ; відп. ред. серії Г. Д. Зленко ; ред. М. Л. Десенко.
— О., 2007. — 86 с. — (Письменники Одеси ; вип. 24).
65.
Володимир Михайлович Гаранін : біобібліогр. покажч. /
упоряд. О. Г. Нуньєс ; відп. ред. Г. Д. Зленко ; ред. М. Л. Десенко. — О.,
2008. — 92 с. — (Письменники Одеси ; вип. 26).
66.
Дмитро Романович Шупта : біобібліогр. покажч. /
упоряд. Л. М. Бур’ян; відп. ред. Г. Д. Зленко ; ред. М. Л. Десенко. — О.,
2008. — 106 с. — (Письменники Одеси ; вип. 27).
67.
Шляхами пам’яті : антол. творів письменників
Розстріляного Відродження / упоряд. Г. І. Єфімова ; наук. консультант
Г. Д. Зленко ; ред. І. С. Шелестович. — О., 2008. — 400 с.
68.
Анастасія Антонівна Зорич : біобібліогр. покажч. /
упоряд. О. Г. Нуньєс ; відп. ред. Г. Д. Зленко ; ред. М. Л. Десенко. — О.,
2010. — 40 с. — (Письменники Одеси ; вип. 27).
69.
Михайло Петрович Старицький в Одесі : бібліогр.
покажч. / упоряд. О. Г. Нуньєс ; ред. І. С. Шелестович. — О., 2010. —
128 с. — (Літ. Одеса ; вип. 13).
70.
Олександр Михайлович Батров : біобібліогр. покажч. /
упоряд. О. Г. Нуньєс ; відп. ред. Г. Д. Зленко ; ред. М. Л. Десенко. — О.,
2010. — 48 с. — (Письменники Одеси ; вип. 28).
71.
Андрій Володимирович Недзвідський : біобібліогр.
покажч. / упоряд. О. Г. Нуньєс ; наук. ред. Г. Д. Зленко ; ред.
М. Л. Десенко. — О., 2011. — 128 с. — (Письменники Одеси ; вип. 29).
72.
У терновім колі : Одеська письменницька організація у
1920-1950 рр. : біобібліогр. покажч. / упоряд. Г. І. Єфімова ; наук. ред.
Г. Д. Зленко ; ред. І. С. Шелестович. — О., 2011. — 172 с.
160

185 років
73.
Богдан Іванович Сушинський : каталог видань 19722012 / упоряд. Л. М. Бур’ян ; ред. М. Л. Десенко. — О., 2012. — 86 с. —
(Письменники Одеси ; вип. 31).
74.
Володимир Григорович Рутківський : біобібліогр.
покажч. / упоряд. О. Г. Нуньєс ; ред. М. Л. Десенко. — О., 2012. — 80 с.
— (Письменники Одеси ; вип. 30).
75.
М.В. Гоголь в Одесі : матеріали до біогр. / упоряд.
О. Г. Нуньєс ; наук. ред. В. Б. Мусій ; ред. І. С. Шелестович. — О., 2012.
— 302 с. — (Літ. Одеса ; вип. 14).
76.
Антон Флоріанович Михайлевський : біобібліогр.
покажч. / упоряд. О. Г. Нуньєс ; ред. М. Л. Десенко. — О., 2013. — 114 с.
— (Письменники Одеси ; вип. 32).
77.
Григорій Андрійович В’язовський : біобібліогр.
покажч. / упоряд. О. Г. Нуньєс ; ред. М. Л. Десенко. — Вид. 2-ге, допов.
— О., 2013. — 52 с. — (Письменники Одеси ; вип. 33)
78.
Іван Михайлович Дузь : біобібліогр. покажч. / упоряд.
О. Г. Нуньєс ; ред. М. Л. Десенко. — О., 2013. — 140 с. — (Серія
«Письменники Одеси» ; вип. 34).
79.
Одеська письменницька організація в 2008 році : публ.
творів, література про письменників : бібліогр. покажч. / упоряд.
Г. І. Єфімова ; ред. М. Л. Десенко. — О., 2013. — 160 с.
80.
Олекса Гнатович Шеренговий : біобібліогр. покажч. /
упоряд. О. Г. Нуньєс ; ред. М. Л. Десенко. — О., 2014. — 85 с. —
(Письменники Одеси ; вип. 35).

161

Скарбниця культури

Зона
интеллектуального
общения
(из практики научной
деятельности отдела
искусств Одесской
национальной научной
библиотеки имени М.Горького)

Татьяна Васильевна Щурова,
заведующая отделом искусств ОННБ имени М. Горького,
заслуженный работник культуры Украины

Отдел искусств как самостоятельная структурная единица существует в ОННБ имени М. Горького с 1971 года. Сразу же была
определена одна из основных его функций — научная работа,
связанная с изучением фондов искусствоведческой литературы и
редкой краеведческой периодики, постоянно востребованных
основными категориями пользователей. Благодаря богатой,
уникальной коллекции литературы по вопросам искусства и
профессионально сформированному подсобному фонду, способному
удовлетворить запросы самого взыскательного читателя, стала
возможна работа с творческими союзами и организациями города,
выполнение научных запросов исследователей из Украины, а также
России, США, Канады, Германии, Франции, Израиля и др.
Формы контактов при интеллектуальном общении различны.
Все эти годы они совершенствовались, заменялись более гибкими и
мобильными. В практике работы отдела всегда была система предва162
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рительных заказов и приоритетное обслуживание читателей-специалистов. Качественно и оперативно удовлетворяя запросы читателей,
отдел искусств мог рассчитывать уже на партнерские отношения. Со
временем это позволило осуществить интересные совместные
проекты не только с театрами и музеями, но и с Научной секцией
книги Одесского дома ученых, Одесским филиалом Греческого фонда
культуры, известными искусствоведами Украины и зарубежья. С
появлением электронной связи сотрудники отдела и наши
пользователи обрели возможность еще эффективнее решать
творческие задачи.
Расширить зону интеллектуального общения позволила научная и издательская деятельность отдела искусств ОННБ имени
М. Горького, имеющая к настоящему времени солидную историю.
Начиналась же эта работа в 1970-е – 1980-е годы, когда отдел
подготовил ряд рекомендательных библиографических указателей и
иллюстрированных каталогов выставок, получивших высокую оценку
научной элиты города. В 1990-е годы ведущие сотрудники отдела,
накопив опыт научного изучения фондов, смогли взяться за
подготовку фундаментальных работ, основанных на богатейшей
старой одесской периодике. Одним из первых таких опытов стал
сборник статей и материалов «Григорий Григорьевич Маразли –
меценат и коллекционер» (1995), который к тому же объединил
усилия не только библиотечных работников. В создании книги
приняли участие краеведы, музейщики, историки, журналисты.
Совместными усилиями Одессе было возвращено имя одного из ее
славных сынов, много сделавшего для процветания города. Это
миниатюрное издание вошло в «Десятку лучших новинок издательств
Украины» 1996 года (по рейтингу, составленному культурологической
ассоциацией МИАУ-культ), а «тема Маразли» с тех пор является
постоянной для историков и исследователей. В последние годы вышло
несколько монографий о нем (Костаса Авгитидиса, Елизаветы
163

Скарбниця культури
Кузьминской, Сергея Решетова и Ларисы Ижик), проводятся
выставки, конференции, Маразлиевские чтения.
В 1998 году был издан необычный иллюстрированный каталог
выставки «Вся Одесса в шаржах Линского», скорее представляющий
сборник материалов о творчестве неординарной, многогранной личности Михаила Семеновича Линского (Моисея Шлезингера) – полузабытой фигуры Серебряного века отечественной культуры, популярнейшего карикатуриста, автора скетчей, пародий и киносценариев,
журналиста, театрального антрепренера. Для подготовки этой работы
потребовалось тщательное изучение фондов ОННБ и обращение к
Государственному архиву Одесской области, художественным собраниям музеев не только Одессы.
В том же 1998 году удалось выпустить второе миниатюрное издание, подготовленное отделом искусств совместно с известным
одесским краеведом С.З. Лущиком – «Одесский журнал «Крокодил» и
его авторы». ОННБ – единственный в городе обладатель полного
комплекта раритетного юмористического журнала, выходившего в
Одессе в далекие 1911-1912 годы. Для сувенирного издания были
выбраны материалы, которые наиболее ярко запечатлели время,
оставаясь содержательными и забавными сегодня. В книгу вошло
исследование об авторах «Крокодила», фактаж для которого Сергей
Зенонович собирал по крупицам многие годы. Двухтысячный тираж
этой книги быстро разлетелся по миру в дорожных сумках «одесситов
всех стран и народов».
В 2000 году в отделе завершилась работа по созданию фундаментального библиографического справочника «Товарищество южнорусских художников» (ТЮРХ), продолжавшаяся более 10 лет. Впервые
был собран огромный материал об одном из крупнейших художественных объединений Украины конца XIX – начала XX вв. (хроника
жизни общества и около 400 биографических справок о художниках).
В сборе информации активно помогали сотрудники областного архи164
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ва, музейные работники и коллекционеры. Справочник был подарен
музеям и библиотекам, попал к искусствоведам за рубеж. Тираж в 300
экземпляров оказался мал, до сих пор на книгу поступают заявки.
Поэтому было принято решение подготовить второе, значительно дополненное издание справочника (работа, подписанная к печати в конце 2013 года, ждет своего издателя).
Интересным опытом изучения краеведческой литературы может служить подготовка и издание сборника «Черный квадрат над
Черным морем» (О., 2001, переиздание в 2007), опять же объединившего усилия искусствоведов, историков музыки и кино, библиографов
и журналистов. Это была попытка исследовать авангардное начало во
всех сферах культурной жизни многонациональной Южной Пальмиры на протяжении ХХ века.
Под эгидой дружеских и творческих связей с Одесским филиалом Греческого фонда культуры и Одесским художественным музеем в
2003 году была подготовлена и напечатана книга-альбом «Кириак Костанди и художники-греки в Одессе», над которой сотрудники отдела
искусств работали в течение нескольких лет. Сведения о полузабытых
художниках греческого происхождения, связанных с Одессой, были
разбросаны в периодике конца XIX – начала XX вв. и требовали серьезных разысканий. Приходилось обращаться в областной архив и
даже в архивы СБУ, а также к друзьям-коллекционерам. Еще одна забытая страница в художественной жизни Одессы раскрылась благодаря «зоне интеллектуального общения».
Интересным примером работы со старой одесской периодикой
может служить подготовка и издание книги Александра Дерибаса
«Старая Одесса. Забытые страницы: исторические очерки и воспоминания» (2004). Автор ее, внучатый племянник основателя Одессы
Иосифа Дерибаса, Александр Михайлович Дерибас (1856–1937), всю
свою жизнь увлеченно и преданно занимался историей родного города и оставил нам в наследство серию чрезвычайно любопытных
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очерков, объединив часть из них в книге «Старая Одесса» (1913). Дерибас был в равной степени журналистом, краеведом, историком,
библиотекарем, мемуаристом и театроведом. Его материалы вызывали
живейший интерес, а книгу стали называть «Библией Одессы».
Напомним, что современники автора могли ранее прочесть эти
материалы в газетах «Одесский листок» и «Одесские новости». После
выхода книги Александр Михайлович продолжал публиковать новые
очерки в «Одесском листке», а затем и в других одесских газетах и
журналах вплоть до середины 1920-х годов. Однако выпустить второй
том книги ему, к сожалению, не удалось. Поэтому библиографы ОННБ
имени М. Горького считали делом чести собрать публикации Дерибаса
после 1913 года, эти «забытые страницы», чтобы издать второй том
«Старой Одессы». Чтобы дать возможность оценить солидность и
притягательность этого издания, приведем несколько фактов: в книге
400 страниц, в именном списке – около 1100 фамилий одесситов, упомянутых в очерках; много редчайших фотографий и открыток, некоторые из них опубликованы впервые (благодаря сотрудничеству библиотеки с известными коллекционерами города). Книга получила доброжелательные отзывы в прессе, стала победителем во всеукраинской
акции «Книга года’2004» как лучшее краеведческое издание,
составители ее получили диплом лауреата муниципального конкурса
«Твои имена, Одесса!».
На суд читающей публики в 2009 году была вынесена своеобразная антология старой одесской периодики – книга «Благоухающий
пепел», которая сегодня уже стала раритетом. В толстый том вошло
около пятидесяти названий альманахов, газет и журналов с конца ХIХ
до середины двадцатых годов ХХ века. Многие из них, так или иначе,
позволяют судить о том, «что значила Одесса в отечественной и европейской истории и что значила истинная культура в одесской истории» (по словам одного из рецензентов книги).
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Подробнее остановимся на изданиях последнего времени. В
2012 году отдел искусств издал две книги. История создания одной из
них – биобиблиографического справочника «Общество независимых
художников в Одессе» — началась в 2004 году. Тогда в продолжение
изучения темы художественной жизни нашего города первых
десятилетий ХХ столетия был издан небольшой указатель литературы
«Общество независимых художников в Одессе». Поднят еще один
пласт краеведческой литературы, тщательно изучена периодика,
подобрана библиография о художниках, пришедших на смену
участникам выставок ТЮРХа. Труд библиографа-искусствоведа был
высоко оценен на Международной научной конференции
«Возвращение авангарда» (2004), которая состоялась на базе
Одесского литературного музея. Конференция собрала ведущих
специалистов, занимающихся искусством ХХ ст., из многих стран.
Тема, разработку которой ОННБ начала первой, вызвала не только
живой интерес, но и желание многих искусствоведов найти в
зарубежных коллекциях следы участников тех выставок одесских
независимых 1909-1914 годов. В активном желании маститых
специалистов сотрудничать с нами, безусловно, сказывался научный
авторитет исследовательской работы отдела искусств, накопленный за
последние двадцать лет.
Среди наших партнеров-помощников, оказавших немалую помощь в разработке этой мало изученной темы, были, конечно, Одесский художественный музей и Центр современного искусства Сороса
(Одесса). Совместно с ними и другими исследователями в свое время
был подготовлен сборник «Черный квадрат над Черным морем», где
была опубликована первая статья (названная тогда «разведкой темы»)
об истории Общества независимых художников, сделанная в
соавторстве с Г.В. Богуславской, заведующей отделом ОХМ.
Особо хочется отметить и сотрудника Музея русского искусства в Рамат-Гане (Израиль) Лесю Войскун, которая также принимала
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участие в конференции «Возвращение авангарда». Она передала нам
ряд ценных материалов по теме и предложила написать статью о
независимых для каталога «Одесские парижане» (Израиль, 2006).
Нашлись материалы и в Государственном Русском музее в СанктПетербурге. Особая благодарность доктору искусствоведения
Е.П. Яковлевой, неоднократно помогавшей консультациями.
Традиционно мы работали с одесскими коллекционерами и
краеведами, ибо общение с ними всегда плодотворно. С.З. Лущик,
Е.М. Голубовский, О.И. Губарь, А.Н. Дмитренко, С.П. Канивец,
А.Ю. Розенбойм и другие охотно и бескорыстно предоставляли
ценные материалы, давали необходимые консультации.
Необычайно интересным был поиск данных о художниках через контакты с их потомками, позволившими поработать в семейных
архивах. Так, материалы о художнике Сандро Фазини собрала друг нашей библиотеки и Одесского литературного музея, дочь Ильи Ильфа и
племянница Фазини Александра Ильинична Ильф. Наследники художника Исаака Малика нашлись в Москве через Интернет. Они
предоставили богатый семейный архив. С помощью этих людей уже
появились новые контакты — с внучкой Амшея Нюренберга
(Германия). В Санкт-Петербурге живут правнучка Бориса Гроссера
Т. Анисимова и внучатый племянник Николая Скроцкого
Ю. Скроцкий. Исследователь из города на Неве, доктор
искусствоведения И.Г. Мямлин предоставил свою книжку о Моисее
Бродском (тираж 20 экз.). Ученик художника Георгия Бострема
Г. Когонашвили в 1993 году основал в Симферополе музей
современного христианского искусства имени своего учителя и
поделился всеми имевшимися у него материалами.
Следы
Сигизмунда Олесевича в Париже удалось разыскать с помощью
К.В. Махрова, парижского исследователя русского искусства. Он же
предоставил дополнительные материалы (отсутствующие в Одессе) о
парижском периоде творчества Петра Нилуса. Мы специально так
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подробно остановились на подготовке этого издания, так как этот
пример убедительно показывает, как библиотека может стать зоной
интеллектуального общения. Благодаря каждой исследовательской
работе, обширной или небольшой, неизбежно возникают новые
контакты, в отделе искусств появляются новые люди, интересующиеся
теми же проблемами, – так расширяется круг друзей и соратников.
По инициативе отдела искусств ОННБ были собраны материалы о творчестве заслуженного художника Украины А.В. Копьева
(1936–2013). Летом 2012 года вышел альбом-каталог «Скульптор Алексей Копьев». К счастью, мастер успел его увидеть. Книга включает сведения из энциклопедий и справочников, публикации из сборников и
периодики, использованы документы из личного архива художника;
составлен полный перечень памятников и мемориальных досок, созданных скульптором, начиная с 1968 года, а также сведения об его
участии в выставках, юбилейные публикации, награждения. Более 40
лет А.В. Копьев подвижнически создавал галерею портретов
выдающихся исторических деятелей и современников. Его работы
установлены не только в Украине, но и в России, Молдове, других
странах. Барельефы с портретами легендарных личностей украшают
фасады зданий Одессы или же мастерски вписаны в интерьеры
лучших архитектурных сооружений. Более 100 скульптурных
композиций безвозмездно передано городу (в том числе и ОННБ
имени М. Горького). Эта кропотливая библиографическая работа
осуществлялась совместно с Одесским отделением Национального
союза художников Украины, с которым у библиотеки также давние и
крепкие партнерские отношения.
В конце 2012 года завершилась работа над сборником
материалов «Александра Николаевна Тюнеева», продолжавшаяся
несколько лет. Это – совместный труд отдела искусств, научной части
и научно-библиографического отдела библиотеки. Книга готовилась
тщательно и стала первой попыткой собрать воедино материалы о
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жизни и деятельности великой подвижницы библиотечного дела в
Одессе А.Н. Тюнеевой (1888–1984). Более полувека своей большой
жизни она посвятила научному изучению редких изданий, создала
один из первых музеев книги в СССР на базе Одесской городской
публичной библиотеки – ныне ОННБ имени М. Горького. Цель
издания – познакомить современных книговедов, библиотечных и
музейных работников с трудами Тюнеевой, не потерявшими научной
ценности и сегодня, а также дать слово ее современникам и
исследователям. Тщательно собранная библиография позволяет
глубже познакомиться с удивительной личностью. Составители
посчитали необходимым включить в книгу републикации некоторых
документов, которые без комментариев многое объясняют в очень
непростой судьбе этой женщины. Подготовка книги была бы
невозможна
без
дружеской
поддержки
С.Г. Матвеевой,
Е.М. Голубовского, С.З. Лущика, М.Б. Пойзнера, Л.И. Фурдыгайло,
любезно предоставивших материалы из своих личных архивов.
В начале 2013 года в одесском издательстве «Optimum» был издан подготовленный в отделе сборник материалов «Сергей Зенонович
Лущик», открывший новую серию биобиблиографических пособий
«Краеведы Одессы». С.З. Лущик – библиофил, коллекционер,
исследователь – известен своими изысканиями по истории
литературной и художественной жизни Одессы конца ХIХ – начала
ХХ вв. далеко за пределами нашего города. Сотрудники отдела
искусств познакомились с Сергеем Зеноновичем в 1970-е годы на
заседаниях Научной секции книги при Одесском доме ученых. Он
учил нас работать с книгой, искать и находить необходимые факты,
точно использовать их. Теперь мы твердо убеждены, что без влияния
С.З. Лущика многое в жизни и в креативной издательской
деятельности отдела пошло бы совсем иначе. Для библиотечных
работников этот исследователь стал незаменимым консультантом и
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помощником в сложных поисках. Много лет он был членом ученого
совета нашей библиотеки.
При подготовке книги мы использовали не только справочный
аппарат и фонды ОННБ, но и картотеку, архив и уникальную библиотеку самого С.З. Лущика. С нами охотно поделились заметками и
воспоминаниями члены Всемирного клуба одесситов, сотрудники
Одесского литературного музея, краеведы.
В январе 2014 года в одесском издательстве «ВМВ» вышел
альбом «С искренней благодарностью...», который сотрудники отдела
подготовили к 185-летию библиотеки. В нем собраны автографы
известных мастеров литературы и искусства, подаренные отделу
искусств за четыре десятилетия. Своеобразная летопись творческих
связей подтверждает плодотворность совместной работы и
становится важным документальным материалом в истории
библиотеки.
Книги, о которых шла речь в данной статье, получили положительные рецензии и активно используются в работе. Успех каждой из
них обусловлен, конечно, редкой по богатству коллекцией одной из
старейших книжных сокровищниц. Но не следует сбрасывать со счетов многолетний подвижнический труд ведущих сотрудников отдела
искусств, в меру своих знаний и опыта умножающих уважительное
отношение читателей к научной и издательской деятельности библиотеки и расширяющих зону интеллектуального общения в ней, а также
всестороннюю поддержку администрацией наших творческих проектов.

***
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«Все віддзеркалить
вічності екран…»:
література сектора
«Закордонне українство»
як джерело для складання
біобібліографічних
покажчиків

Ганна Іванівна Єфімова,
завідувач сектора «Закордонне українство» відділу
обслуговування користувачів ОННБ імені М. Горького,
заслужений працівник культури України

Є дати, які можна назвати доленосними як для окремих людей,
так і для творчих проектів. Саме такою датою стало 20 березня 1992
року, коли фонд ОННБ імені М. Горького поповнився безцінним виданням: «З порога смерті: письменники України – жертви сталінських
репресій». Створена авторським колективом, до складу якого входили
відомі літературознавці, письменники, журналісти, ця книжка побачила світ у київському видавництві «Радянський письменник». У ній
вперше було поіменно названо письменників України, які стали жертвами сталінського терору. Вивчення архівів КДБ дозволило авторам та
упорядникам документально точно розкрити методику й механіку
політичних процесів над творчою інтелігенцією в Україні у довоєнний
і повоєнний періоди, засвідчивши їх матеріалами із судово-слідчих
справ.
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На той час я вже мала за плечима багаторічний досвід роботи у
школі викладачем української мови та літератури. Разом зі своїми учнями рік у рік проходила шляхами рідної мови, вчила їх пізнавати почерк поетів за уривками з їхніх віршів. Затамувавши подих, слухали
учні, як дзвенять Тичинині струмки в зеленому гаю, як падають роси
на білу гречку у віршах М. Рильського, як цілує сумні коси своєї коханої В. Сосюра. Відгук у серцях школярів знаходили і палкі патріотичні
поезії П. Тичини, М. Бажана та багатьох інших поетів радянської епохи. Але, гортаючи сторінки нової книжки, я була вражена приголомшливою кількістю прізвищ знищених митців України, про яких я
ніколи не чула. Зі 158 осіб я знала може два-три десятки, але й про
їхню трагічну долю навіть не здогадувалась. Історія рідної України
розкривала переді мною страшні сторінки терору проти українців як
нації в цілому і проти інтелігенції зокрема, аби шляхом її фізичного
винищення духовно знедолити народ, позбавити його перспективи
національного відродження. На сталінській дровітні були страчені і
письменники, і вчені, і митці, й інженери, вчителі, агрономи, лікарі…
І спливали переді мною моторошні події: процес Спілки Визволення України, на чолі якої, згідно із розписаним Сталіним та його
прибічниками сценарієм, поставили не якогось там миршавого
контрика, а всесвітньо відомого вченого-літературознавця, віце-президента ВУАН Сергія Єфремова, тому що він був впливовим політичним діячем, одним з керівників Центральної Ради. На лаві підсудних
опинилися 45 осіб (серед них письменники – Сергій Єфремов, Людмила Старицька-Черняхівська, Михайло Івченко), яких звинуватили у
злісній антирадянській пропаганді та контрреволюційній діяльності з
метою повалення Радянської влади. Масове винищення інтелектуальної еліти продовжили справи «Української військової організації»
(знову імена письменників В. Бобинського, О. Досвітнього, М. Хвильового, М. Ялового, Ю. Яновського) та «Об’єднання українських
націоналістів» (серед інших – письменники К. Буревій, О. Влизько,
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Г. Косинка, А. Крушельницький
Д. Фальківський).

з

синами

Іваном

і

Тарасом,

В урочищі Сандормох, в Карелії, були розстріляні поети М. Зеров, П. Филипович, М. Вороний, які до цього понад рік мучилися на
Соловках у таборі особливого призначення. А скільки пекельних страждань довелося знести в’язням у сталінських тюрмах, концтаборах, у
зонах спецпоселення на жахливій Колимі… У кривавій віхолі тридцятих-п’ятдесятих років ХХ століття примусово «замовкло» назавжди
також безліч українських поетів, прозаїків, драматургів, гумористів,
критиків, які тільки починали свій творчий шлях…
Після прочитання цієї книжки у мене виникло непереборне бажання дізнатися про життєвий і творчий шлях репресованих майстрів
слова. Я обмежила коло досліджень двадцятьма п’ятьма митцями, кожен з яких був яскравим представником того чи іншого літературного
угруповання, типового для творчого життя 20-30 років ХХ сторіччя.
Це були:
Василь Бобинський, один з організаторів групи революційних
письменників «Горно», видавець літературних журналів «Світло» і
«Вікна»;
Дмитро Бузько, який протягом кількох років перебував у вирі
політичної боротьби і писав історико-революційні та науково-фантастичні романи;
Кость Буревій, який писав гострі сатиричні твори, заснував видавництво СіМ («Село і місто») і пов’язану з «Березолем» театральну
студію;
Олекса Влизько, поет, невтомний шукач образів і ритмів, співзвучних добі національного відродження та революційної романтики;
Олесь Досвітній, який разом з Миколою Хвильовим та Михайлом Яловим був організатором ВАПЛІТЕ (Вільна Академія
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пролетарської літератури) і автором ряду книжок публіцистики,
оповідань та повістей;
Михайло Драй-Хмара, один із «грона п’ятірного нездоланих
співців»-неокласиків, поет, професор у галузі мово- та літературознавства;
Сергій Єфремов, дослідник літератури, публіцист, видавець,
активний громадський діяч;
Дмитро Загул, поет-символіст, літературознавець, перекладач;
Микола Зеров, лідер гурту неокласиків з напрочуд оригінальною і прекрасною лірикою, неперевершений перекладач античної
спадщини, французьких «парнасців»;
Майк Йогансен, надзвичайно здібний лінгвіст, який знав понад
10 іноземних мов, один із фундаторів пожовтневої радянської літератури, засновник школи українського нарису, чудовий поет;
Григорій Косинка (справжнє прізвище Стрілець), письменникреаліст, який переймався проблемами і бідами селянства, що й стало
темою його творчості;
Агатангел Кримський, сходознавць, відомий поет, лірик, автор
капітальних праць з історії та літератури народів Близького і Середнього Сходу, який знав понад 60 іноземних мов і був чудовим перекладачем;
сім’я Крушельницьких: батько, Антін Володиславович, та син
Іван. Обшири літературної діяльності Антона Крушельницького були
дуже великі – оповідання, новели, повісті з життя українського трудового люду Галичини. Іван Крушельницький був поетом, художникомграфіком, активним громадським діячем;
Валеріан Підмогильний, прихильник і творець інтелектуальної
прози, блискучий перекладач творів великої європейської літератури;
Євген Плужник, автор не тільки найтонших і найліричніших
віршів, але й романів і п’єс;
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Володимир Свідзінський, поет потужної сили, витончений перекладач літератур народів СРСР, а також європейської класики;
Михайло Семенко, поет, сенсом життя якого стала літературна
діяльність, а футуризм – зоряною долею. Його авангардистська лірика
значно розширювала можливості української поезії;
Людмила Старицька-Черняхівська, непересічний драматург,
прозаїк, поетеса, мемуаристка;
Дмитро Фальківський, поет, співець чудової поліської природи, автор багатьох нарисів, оповідань, сценаріїв;
Павло Филипович, неокласик, поет, перекладач, критик, творчість якого відзначалась емоційною виваженістю, раціоналістичним
мисленням і заглибленістю у вічні питання буття;
Микола Хвильовий, письменник і поет, який спочатку щиро
вірив у декларації більшовиків, та, розчарувавшись у наслідках Жовтневої революції, разом з друзями створив найпотужнішу в художньо-естетичному сенсі літературну організацію 1920-х років –
ВАПЛІТЕ;
Гнат Хоткевич, письменник, критик, літературознавець, мистецтвознавець, художник, театральний і музичний діяч, історик і етнограф;
Гео (Георгій) Шкурупій, один із представників українського
футуризму, автор віршів, оповідань, романів;
Михайло Яловий, поет, прозаїк, драматург; перший президент
ВАПЛІТЕ.
Відібравши ці персоналії, я почала збирати матеріали про їх
життя і творчість. Однак і гадки не мала, наскільки складною буде ця
робота. Оптимізму спочатку додали два вагомі документи, які я тримала в руках. Перший з них – біобібліографічний том «Десять років
української літератури», який охоплював післяжовтневе літературне
життя УРСР у всій його різноманітності і зі сторінок якого вперше
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глянули на мене світлі очі всіх тих митців, про яких я хотіла дізнатися.
Другий документ – альбом портретів письменників Радянської
України, виданий до 10-ї річниці Жовтневої революції в 1928 році. Видаючи цей альбом, редакція мала на меті подати портрети тільки письменників пореволюційного десятиріччя, які працювали на теренах
УРСР, тих, які зросли під безпосереднім впливом Жовтня, і тих, які
свою діяльність, хоч і раніш розпочату, безпосередньо з революційною
добою зв’язали. Керуючись цією установкою, редакція зупинила свій
вибір на письменниках, чий літературний доробок забезпечував авторові певне місце в нашому широкому літературному процесі. Далі ж,
гортаючи сторінки першого видання Української радянської енциклопедії (1959), я вже не знайшла там імен О. Досвітнього, С. Єфремова,
В. Свідзінського,
Л. Старицької-Черняхівської,
М. Хвильового,
М. Ялового. А ті персоналії, про які відомості були, єднало одне: у
жодній статті не було вказано, де і як людина скінчила свій життєвий
шлях. Практично всі вони померли у період від 1933 року по 1944. І це
викликало чимало запитань. «Литературная энциклопедия», видана в
1930 році, теж випустила з переліку радянських письменників післяжовтневої плеяди Б. Бобинського, Д. Бузька, О. Влизька, М. Драй-Хмару, В. Свідзінського, М. Семенка, Л. Старицьку-Черняхівську, Д. Фальківського, П. Филиповича, М. Хвильового, Г. Шкурупія, М. Ялового.
А коли я стала переглядати «Літературну енциклопедію», яка вийшла
друком 1962 року і теж пропустила всіх вищезазначених письменників
і поетів, то побачила біля тих, хто все ж удостоївся честі бути названим
у ЛЕ, такі позначки: незаконно репресований, реабілітований посмертно. Більше шукати не було де. Під темну воду забуття пішла ціла «Атлантида» митців, які були цвітом української творчої інтелігенції. Із
обігу були вилучені імена митців, а їхні твори або знищені, або «загратовані» у спецхранах.
У фондах ОННБ імені М. Горького збереглося декілька десятків книжок репресованих митців, але й над ними ретельно «попрацю181
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вала» чиясь рука: або викреслила прізвище автора, або замастила його
якимось мастилом, а десь просто ножицями вирізала дарчий напис на
книзі, щоб ніхто ніколи не дізнався про те, хто, кому і з якої нагоди в
далекі 1920-1930-ті роки подарував книгу.
Незважаючи на те, що в кінці 1980-х років було знято бібліотечну цензуру і дозволено відкрити фонди спеціального зберігання і
поставити на полиці книгосховищ твори письменників, поетів і драматургів, дізнатися про останні роки життя митців, а також про причини їх загибелі було неможливо: адже книги, які простояли в спецсховищі майже 60-70 років, були написані в 1920-1930-ті роки і жодної
інформації про подальше життя митця не давали.
Мабуть, мої пошуки на тому й скінчилися б… Але в 1997 році в
житті нашої бібліотеки сталася подія, значення якої важко переоцінити. Канадське Товариство приятелів України (осередок у місті Торонто) подарувало нам 24 000 документів, які побачили світ у всіх куточках землі – усюди, куди доля занесла українців і де утворилася
українська діаспора. Так народилася «бібліотека в бібліотеці» – Канадсько-український бібліотечний центр, фонд якого складався лише з
діаспорної літератури. Систематизувавши книжки та періодичні видання, подаровані нам, ми побачили, що вони є невичерпним джерелом інформації, аби не тільки дізнатися про життя українців за межами рідної землі, але, насамперед, заповнити білі плями нашої історії,
наукознавства, природознавства, літературознавства, мистецтвознавства тощо. І відтоді кожен день став для мене днем відкриттів: на
сторінках діаспорної літератури я знаходила все нові й нові відомості
про письменників, поетів, драматургів, чиї імена зникли з життя
України кілька десятків років тому. Хочу назвати окремі видання, що
допомогли побачити хоч вершечок інформаційного «айсберга». Звичайно, на першому місці опинилась «Енциклопедія українознавства» у
двох томах під редакцією професорів і докторів Володимира Кубійовича та Зенона Кузелі, видана в Мюнхені-Нью-Йорку в 1949 році. Пер182
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ший том енциклопедії має три частини. З їх сторінок перед нами постає історія нашої рідної землі від давніх-давен: від палеоліту через мезоліт, неоліт, енеоліт, залізну добу, гальштатську добу, римську добу,
добу переселення народів, княжу добу аж до 40-50-х років ХХ ст. Другий том енциклопедії складається з десяти книжок і представляє собою словникову частину, до якої увійшли всі події, які вмістив перший
том, в алфавітному порядку. Другий том був виданий вже в Парижі-Нью-Йорку в 1955 році видавництвом «Логос». На 1600 сторінках словникової частини - близько 20 000 гасел, себто різного обсягу
заміток і статей. Головна редакція висловила надію, що словникова частина буде корисною і для самої еміграції, і для інформування чужинців, зокрема славістів, і, нарешті, як джерело правдивих відомостей на
Батьківщині, коли там будуть створені умови, сприятливі для розвитку справді української науки.
Можна лише собі уявити, для скількох людей була б корисною
«Енциклопедія українознавства», якби вона вчасно прийшла до нас! А
так тільки в 1993 році вона була перевидана в Києві, а потім у Львові.
Ми ж її одержали аж у 1997 році!
Мої відомості про творчу еліту України, яка загадково зникла з
життя в 1930-1940-х роках, поповнювалися страшними подробицями.
Зі сторінок енциклопедії я дізналась, що Кость Буревій розстріляний у
1934 році, Олекса Влизько разом із кількома українськими письменниками розстріляний у 1934 році; Олесь Досвітній помер на засланні;
Михайло Драй-Хмара, заарештований у 1936 році, загинув у таборі в
Аркагала; Сергій Єфремов, заарештований у 1929 році, був засуджений у 1930-му на смертну кару із заміною її 10-річним ув’язненням (з
1939 року його доля невідома); Дмитро Загул заарештований близько
1935 року, подальша доля невідома; Микола Зеров заарештований навесні 1935 року, засланий з 10-літнім строком ув’язнення на Соловки
(з весни 1938-го доля невідома); Майк Йогансен заарештований за
«єжовщини», помер на засланні 1937 або 1938 року; Григорій Косинка
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у 1934 році за постановою військової колегії Найвищого Суду СРСР
розстріляний у грудні 1934-го; разом із Косинкою, Влизьком та Буревієм були розстріляні й брати Крушельницькі, Іван і Тарас, а їхній
батько, Антін Крушельницький, був розстріляний на Соловках – уся
сім’я була знищена, як зауважує енциклопедія; Валеріан Підмогильний, заарештований у 1934 році, перебував у тюрмах і концентраційних таборах до масової фізичної ліквідації в’язнів у 1941-му, коли був
розстріляний разом з іншими українськими письменниками; Євген
Плужник, засуджений у 1935 році до розстрілу, із заміною вироку на
10 років ув’язнення на Соловках, помер там у 1936 році; Володимир
Свідзінський, заарештований під час евакуації з Харкова, загинув восени 1941 року; Михайло Семенко розстріляний разом з іншими
українськими письменниками у 1937 році; Людмила Михайлівна Старицька-Черняхівська, заарештована разом із сестрою Оксаною, загинула під час евакуації до Казахстану; Дмитро Фальківський розстріляний у групі двадцяти восьми разом з Г. Косинкою у 1934 році; Павло
Филипович, заарештований і засланий на Соловки у 1935 році, загинув
за невідомих обставин; Микола Хвильовий у 1933 році покінчив життя самогубством; Гнат Хоткевич, заарештований за «єжовщини», загинув за невідомих обставин; Георгій Шкурупій у 1934 році загинув в
ув’язненні за невідомих обставин; Михайло Яловий (Юліан Шпол) на
початку 1933 року заарештований і пізніше розстріляний.
Навіть ці скупі відомості примушують серце стискатися від
болю. Треба продовжувати пошук, кажу я собі, явити світові те, що
було сховано, здавалося б, надійно… але, на щастя, не навічно!
І от одна за одною пройшли через мої руки книжки, які побачили світ у далеких краях. Одна з найцінніших – це антологія Юрія
Лавріненка «Розстріляне Відродження», яка зібрала поезії, прозу, драми, есеї про діячів, яких з цих пір так і називають – митці Розстріляного Відродження. Підсумкова антологія літератури 20-30-х років ХХ ст.
вперше була видана українською мовою не українцями, а поляками і
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коштом польського видавництва Instytut Literacki у 1959 році. До збірника добиралося лише з того матеріалу, що був видрукуваний (зрідка
– тільки писаний) в Україні за період 1917–1933 роки і після 1933 року
був заборонений і знищений внаслідок нового курсу Москви на розгром і колоніальну провінціалізацію України.
11 грудня 1934 року в радянській пресі з’явилось урядове повідомлення про арешт української групи «терористів-білогвардійців».
Було їх 28. Серед них – Кость Буревій, Олекса Влизько, Григорій Косинка, Дмитро Фальківський, Іван і Тарас Крушельницькі. Рівно через
тиждень, 18 грудня 1934 року, було оголошено вирок. Розповідають,
що Буревій та інші підсудні зустріли вирок про розстріл як герої, вигукуючи слова про безсмертя України і вічну ганьбу її катам. На той час
Буревію було 46 років, Влизькові – 26, Косинці – 35, Крушельницькому Івану – 29, Фальківському – 36 років.
У ті страшні роки над країною пролунало слово «Соловки», яке
для кількох поколінь українців (і не тільки українців) стало синонімом
жахів і смертей. Шлях на Соловки… У кожного із в’язнів він був своїм
і розпочинався по-різному, але всіх їх об’єднала страдницька доля…
Ось сидить на камені із заступом в руках Микола Зеров –
найяскравіша постать на Соловках, поет і професор, знавець античної
поезії, перекладач римських поетів, і читає Вергілія чи Катулла. Коли
один із в’язнів запитав його, чому він не копає землю, щоб виконати
сьогоднішню норму, він відповів: «Я пробував: он, бачте, разів, мабуть,
з десять копнув. Та, знаєте, тут не земля, а камінь, та ще якимось чортополохом поросла. То я собі, голубе, пригадав оте латинське прислів’я: «Хай не квапиться бути героєм той, хто не родився ним», – та й
сів оце спочивати…» І лише з 11-ї години вечора і до 5-ї ранку, коли
в’язні спали міцним сном, Микола Зеров був поетом. З олівцем у руках
сидів він у кутку біля нар і перекладав римських поетів. Брався часом
за англійців. Перекладав поезії Пушкіна… Іноді довгими, нестерпно
довгими соловецькими ночами читав в’язням свій прекрасний пе185
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реклад «Енеїди» Вергілія. І люди дивувалися незламному духові поета і
вченого, який на краю світу міг так наполегливо і захоплено творити.
А ось блукає навколо Успенського собору в соловецькому
кремлі Павло Филипович – жива літературна енциклопедія, український професор-літературознавець, і годує чаєнят. Змучений, розбитий і розгублений, він ніяк не може зрозуміти, що і чому коїться. Але
ж він читав лекції, писав вірші про Людину як царя всього сущого:
«Став чоловік над чорною ріллею, як небо, гордий, сильний, як
земля!».
А ось сапає брукву на городах, обходжує капусту, бореться зі
шкідниками городніх рослин з апаратом-обприскувачем за плечима
поет, прозаїк і журналіст, найвидатніший після Семенка творець
українського футуризму Гео Шкурупій. «Королем футуропрерій» називав він себе, і нічого, крім поезії, не вабило його на цьому світі. Він був
просто поет, поет український. Його теща після арешту Георгія бідкалась: «Ви подумайте, Жору заарештували як українського націоналіста? Господи, та він же тільки поет!..»
На госпітальному ліжку на Соловках дотліває життя молодого
талановитого письменника і поета Євгена Плужника. Безнадійно хворого на сухоти, його привезли помирати на Соловки. День за днем
сили залишали його, але щодень злітали мов білі птахи, з ліжка і падали на підлогу аркуші з його віршами. Одного разу він попросив санітара дати йому напитись води, щоб востаннє згадати Дніпро, повернувся
до стіни і помер. Навесні 1936 року його винесли з госпіталю і поховали славу української поезії в промерзлій землі Соловків.
У Євгена Плужника хоч могила була… А що було у Миколи Зерова, Павла Филиповича, Леся Курбаса, Матвія Яворського і тисяч інших розстріляних під Сандормохом? Соловецьких в’язнів етапували
морем до Кемі, звідти залізницею перевезли до Медвеж’єгорська в Карелії, де і розмістили в слідчому ізоляторі ББК НКВС. Звідси їх вивезли в урочище Сандормох, де того самого дня і розстріляли. Перед
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стратою в’язнів роздягали до нижньої білизни, зв’язували руки і ноги,
затикали кляпом рота, а потім штабелями складали на вантажну машину і вивозили на місце розстрілу. Тут загинули неокласики Микола
Зеров і Павло Филипович. Тут загинув і Антін Крушельницький, відомий у Західній Україні письменник, освітянин, який все життя працював на ниві освіти молодого покоління українців і виховання його в
дусі любові до рідної землі. Він із сім’єю приїхав до України з Відня, де
викладав, з тим, щоб допомогти будувати соціалізм, у який він щиро
вірив. На олтар цієї віри і любові він поклав голови своїх чотирьох
синів – Івана, Тараса, Остапа й Богдана та єдиної доньки Володимири.
Приголомшений загибеллю дітей, він, мов мара, блукав берегом і кликав їх усіх. Розкуйовджене сиве волосся, знетямлені великі очі – він
був схожий на Дон-Кіхота, якому боліли всі болі світу. Один з в’язнів
вирізав портрет Антона Володиславовича на дерев’яних дверцятах сараю, і саме таким побачила свого дідуся Лариса Іванівна Крушельницька, дочка розстріляного Івана, яку в п’ятилітньому віці вивезли
потай за кордон, врятувавши тим останню гілочку великої сім’ї Крушельницьких.
Тут, на Соловках, спили гірку чашу знущань, принижень і надлюдської праці не тільки письменники, поети, тобто ті, кого назвали
«інженерами людських душ», а й видатні науковці: Степан Рудницький, світової слави український учений-географ; Михайло Слабченко,
академік, історик України, економіст, автор блискучих праць, що стали фундаментом для теоретичного курсу економічної історії України
XVIII – XIX століть; Йосип Гермайзе, видатний вчений-історик, прекрасний промовець, український патріот; Михайло Новицький, знаний шевченкознавець; Іван Шаля, професор української мови; професор Яната, відомий ботанік і керівник одного з науково-дослідних інститутів рослинництва; Микола Нарушевич, науковий працівник Вінницького музею; Лесь Курбас, видатний режисер, який поставив
українське театральне мистецтво на рівень світового; Матвій
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Яворський, історик України, академік. Не знаю, чи хто ще так відверто
висловлював свою лють і презирство до енкаведистів і всього, що нагадувало собою совєти й Москву, як Яворський. Коли під час перепису
населення Радянського Союзу його запитали про громодянство, він
сказав: «Можете записати китайське, чи малайське, чи яке ви хочете,
тільки не московське, не совєтське». На запитання про партійну приналежність відповів, що мав нещастя належати до найжалюгіднішої у
світі комуністичної партії і вважає це за свій великий злочин.
Страшним за своїми масштабами був «ужинок» Соловків. А
хіба одних Соловків? Де тільки не гинули сини і дочки України, зацьковані, закатовані, звинувачені в тому, що вони були українцями і
творили на своїй землі!
Ось закінчується процес СВУ. Після тортур і катувань один за
одним виступають «члени» цієї міфічної організації - С. Єфремов,
С. Дурдуківський, А. Ніковський та інші, духовно зламані, зі сльозами
на очах вони «зізнаються» у своїх «гріхах», у своїх контрреволюційних
настроях і діях. І лише одна-єдина жінка кинула в обличчя катам: «Ні!
Я ніколи не була членом ніякої політичної організації! Я все життя
працювала для рідної України і хочу це робити надалі!». 73-літню
письменницю Л.М. Старицьку-Черняхівську засудили за антирадянську діяльність і повезли під конвоєм до Казахстану. У дорозі вона задихнулася від нестачі повітря і води в переповненому вагоні, її кволе
тіло конвоїри викинули десь у степу.
У тому ж страшному ешелоні везли 71-річного сходознавця,
професора Агатангела Юхимовича Кримського, який вів титанічну
науково-педагогічну та громадську діяльність, знав понад 60 іноземних мов і перекладав українську поезію всіма цими мовами, а з них
– українською. Його везли ледь живого, після інсульту, він не міг ходити і майже не говорив, не бачив. У Кустанайській загальній тюрмі,
куди його доставили, через тиждень пекельних мук його серце перестало битися …
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А прекрасного українського лірика, професора, літературознавця Михайла Драй-Хмару за переклад вірша французького символіста Стефана Маларме «Лебеді» звинуватили у контрреволюційній
діяльності і заслали на Колиму. Він мив золото разом з іншими в’язнями, ночував у наметі при 30-40-градусних морозах. Сили щодень танули, не міг стояти, і тоді його підвішували на ременях на робочому місці, аби він не припиняв роботу. У квітні 1939 року Драй-Хмара у концтаборі в Аркагалі став на місце смертника під час одного з чергових
розстрілів кожного п’ятого в шерензі, врятувавши цим життя невідомої молодої людини…
Трагічна доля і чудового українського поета Володимира
Свідзінського, який відмовився виїхати з Харкова, у який ось-ось
мали ввійти німці, і потрапив до колони арештованих, гнаних на схід.
В одному із сіл арештантів зупинили на відпочинок, замкнувши в сільській клуні. Щоб вони не дісталися німцям, клуню запалили… Володимир Свідзінський згорів живцем… Одеський літературознавець і поет
Григорій Дем’янович Зленко написав про це вірш «Володимир
Свідзінський: останній спалах»:
Як свічка, враз він потягнувся в небо;
Він став вогнем – вузький багровий плат.
О Господи, яка у тім потреба
Його отак до себе забирать?
А паліїв підпила чорна рать
Довкруг тупцює – свято править гейби.
Душа повільно витіка крізь ребра.
Йому так страшно й легко помирать.
Палахкотить сільська старезна церква…
Вже Україна ув очах померкла,
І безвісти відкрилась далечінь.
Уже він не людина – тільки тінь.
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Утішно так ширяти в вільнім леті:
Ні, не буває смерті у поетів!
Так, смерті у поетів не буває! Узявши собі за гасло ці рядки, я
почала створювати біобібліографічний покажчик «Книги і долі: митці
Розстріляного Відродження». Моїми найпершими і найглибшими
помічниками в цьому стали документи української діаспори.
Зупинимося на деяких з них.
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Коли я опрацьовувала всі ці роботи (я не кажу вже про безліч
періодичних видань Канади, Австралії, Франції, Німеччини, Великої
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Британії, які також були джерелами інформації з цього питання), то
весь час згадувала вірш Ганни Чубач «Реабілітація»:
Оце війнуло,
Так війнуло!
Мов з-під розритої землі
На волю вирвалось минуле:
На люди винесло жалі.
Хтось – захлинувся,
Я – отерпла:
Душа, як чаша,
Повна сліз…
Душі зробилося не тепло
Від світла сонця
І беріз…
Нікого час не перекреслив
(Від генерала до співця).
Шеренги заново
ВОСКРЕСЛИХ –
Немов дорога
Без кінця.
Шматочок оцієї дороги без кінця я і вклала в біобібліографічний покажчик «Книги і долі: митці Розстріляного Відродження». Робота над ним тривала 12 років. Опрацьовано літературу, радянську і
діаспорну, з 1918 до 2001 року: 15 українських та англійських енциклопедій, 10 бібліографічних посібників, 134 монографії, збірники та альманахи; періодичні видання: 3 зарубіжних альманахи, 2 бюлетені, 36
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назв газет, 164 назви журналів, 14 календарів, 10 назв наукових збірників. Покажчик має 367 сторінок. Всього 4093 позиції.
Але неможливо було зупинитися на цьому творчому шляху.
Адже з'являється дедалі більше публікацій про митців Розстріляного
Відродження, зринають з небуття все нові й нові імена, потроху
знаходяться рядки, сторінки, присвяти, які були заховані під валунами
Соловків, під соснами Сандормоха, в заметах несходимої тайги. І
дивляться на нас зоряні очі творців, чий життєвий і творчий шлях
обірвала куля, скоротили муки, перекреслили катування. І здається,
що ми не маємо права зупиняти свої пошуки, а повинні нести людям
крихти пам'яті про безсмертних поетів-патріотів.

Саме цим була викликана поява антології поетичних творів,
присвячених пам'яті митців Розстріляного Відродження, "Шляхами
пам'яті", яка була надрукована в 2011 році. Вона вмістила в себе
уривки з поем та близько 300 віршів, які висвітлюють соціальнополітичне і літературне життя України 20-30-х років ХХ століття. А
головне – ми знову чуємо голоси незабутніх, читаємо поетичні твори,
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які вони присвячували одне одному, а також ті, які присвячують їм
поети сьогодення як данину любові, пошани і нев'янучої пам'яті.
Відрадно,
що
антологія
"Шляхами
пам'яті" має широкий
резонанс серед літературознавців, викладачів
вищої школи, студентів, краєзнавців, усіх
тих, кого цікавить доля
української літератури,
і що це видання
Під час презентації антології "Шляхами
з-поміж обширу інших
пам'яті" (зліва направо): генеральний дирекгідно витримало контор ОННБ імені М. Горького Ольга Ботукурсний
відбір
і
шанська, голова Князівського дому Андрій
Горчаков, за фінансового сприяння якого ви- внесене до переліку
книжкових
видань,
дання побачило світ, упорядник антології,
допущених на здобуття
завідувач сектора "Закордонне українство"
Ганна Єфімова
премії
Президента
України "Українська книжка року" за 2013 рік у номінації "За видатні
досягнення у галузі художньої літератури".
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Книжкова колекція
Михайла Федоровича
Комарова
(до 170‐річчя
від дня народження)

Надія Олексіївна Яцун,
провідний бібліограф відділу
рідкісних видань та рукописів ОННБ імені М. Горького

У фондосховищах України зберігається чимало історичних
пам’яток регіонального, загальнонаціонального та світового значення.
Серед них – сотні тисяч архівних документів, першодруків, стародруків, інших рідкісних і цінних видань. У наш час майже всі фондоутримувачі таких книжок у тій чи іншій формі виділили у себе колекції рідкісних і цінних видань.
Одна з найстаріших книгозбірень України – Одеська національна наукова бібліотека імені М. Горького, її унікальний і різноплановий фонд нараховує понад п'ять мільйонів видань. Серед них – ряд
цінних колекцій, рідкісних книжок, які почали накопичуватися в бібліотеці від початку її існування (з вересня 1829 року) і є невід'ємною
складовою культурного надбання України. Гордість бібліотеки – відділ
рідкісних видань та рукописів, зокрема його унікальні рукописні та
книжкові колекції – іменні й тематичні. Основою іменних колекцій
відділу стали зібрані окремими особами чи родинами бібліотеки, які
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зберігаються в тому вигляді, в якому потрапили до ОННБ. Усі ці колекції збирали власники в різний час і з різною метою. Кожна така колекція становить особливий інтерес для дослідників у залежності від
наукових уподобань, але всі вони загалом мають історичну та культурну цінність.
Серед таких колекцій чільне місце належить бібліотеці видатного діяча української культури Михайла Федоровича Комарова
(1844-1913). Його бібліотека виділена в окрему іменну колекцію і
зберігається у відділі рідкісних видань та рукописів. Саме цій колекції
ми присвячуємо свою статтю, маючи на меті розкрити її тематичну
структуру та охарактеризувати деякі цікаві видання з її складу; показати важливість колекції для дослідників української культури взагалі та
української літератури зокрема.
В історії української культури Михайло Комаров посідає почесне місце як літературознавець, етнограф, біограф, бібліограф, лексикограф, а також як видавець і громадський діяч [9]. Життю і творчості Михайла Федоровича Комарова присвячена низка історичних,
бібліографічних, культурологічних та краєзнавчих праць [3].
Народився Комаров на Катеринославщині 11 (23) січня 1844
року. Його батько, за походженням росіянин, з дитячих років жив в
Україні. Мати – українка. Михайло Федорович навчався в Катеринославській гімназії, потім – на юридичному факультеті Харківського
університету. Після його закінчення в 1867 році переїхав до м. Острогозька, Воронезької губернії, де працював кандидатом на судові посади
в окружному суді, а потім в адвокатурі [11, С. 8]. Пізніше – нотаріусом
у Києві, Умані, Одесі. Ще зі студентських років М.Ф. Комарова приваблювала духовна спадщина українського народу. Предметом його
наукових зацікавлень були, зокрема, етнографічно-фольклорні дослідження, особливу увагу приділяв пісням і думам, у яких
відображалися історія та доля українського народу. Зібрані ним
фольклорні матеріали згодом були опубліковані [6].
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Переїхавши до Києва у 1879 році, Михайло Федорович продовжив бурхливу культурну діяльність, ставши членом напівлегальної
громадської організації «Стара Громада», а після її розгрому в тому ж
таки році – у групі словникової комісії, яка працювала над створенням
українсько-російського словника, незважаючи на заборони, пов’язані
з Емським указом 1876 року, спрямованим на витіснення української
мови з національної культурної сфери. Але саме в таких умовах,
скоріше всупереч їм, ще більше активізувалася діяльність на підтримку українського слова та літератури. Комаров ще з більшою наснагою
й енергією займався культурною та громадською діяльністю.
У 1888 році Михайло Федорович оселяється в Одесі і поряд з
нотаріальною
практикою
займається
культурно-громадською
діяльністю. Ставши одним із найактивніших членів одеської «Громади» і очоливши її, він широко розвиває громадівську видавничу справу, активно просуває українську книгу, виступаючи посередником між
письменниками і цензурою. Комаров жваво спілкується з багатьма
діячами української літератури, як-от з М. Грушевським, І. Франком,
Лесею Українкою, М. Коцюбинським, Д. Яворницьким, Д. Дорошенком та ін. Йому належить значна роль у виявленні, підготовці та виданні творів С. Руданського, І. Карпенка-Карого, Є. Гребінки,
В. Забіли, П. Куліша, В. Стороженка та ін. Активна видавнича справа і
посередництво Комарова виправдали себе, коли наприкінці 1880-х
років в Одесі вийшли друком 14 українських книжок, а в 1890-х роках
вже 30 [11, с. 29]. Комарову-видавцю присвячені окремі дослідження [2].
Ще в київській групі «словарників» закладався фундамент багаторічної лексикографічної роботи М.Ф. Комарова; виникла думка
про невідкладну потребу скласти бібліографію українського письменства, що він і реалізував. Так, результатом його плідної праці стали:
«Бібліографічний покажчик нової української літератури 1798-1883»
(К., 1883), «Библиографический указатель материалов для изучения
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жизни и произведений Т.Г. Шевченко» (К., 1886), чотиритомний «Словарь російсько-український» (Львів, 1893-1898) та інші біобібліографічні, історико-етнографічні і лексикографічні праці [11, с. 54-63].
Розуміючи важливість такої роботи для української культури,
М.Ф. Комаров збирав і необхідні матеріали для неї. Ще зі студентських
років, рік за роком, поповнювалися полички його бібліотеки. Нині це
невичерпний скарб для дослідників. Глибоке і всебічне вивчення видань з колекції Комарова дозволяє дійти висновку, що збирав книги
він протягом усього життя. Купував їх у книжкових крамницях, чимало видань одержав від друзів, учених, письменників, про що свідчать
численні дарчі написи на палітурках, титульних аркушах.
Дослідники життя і творчості Комарова здебільшого робили
акцент на вивченні його наукової та громадської діяльності, велику
увагу звертали на бібліографічну та літературну роботу, є й відомості
про його особисту бібліотеку. Так, дослідник життя і творчості Михайла Комарова М.І. Ясинський згадує про бібліотеку кількома реченнями, де наводить важливу інформацію про її обсяг (на 1905 рік вона
налічувала до трьох тисяч назв) та вказує на її цінність для сучасників
[11, с. 48].
Важливі дані про долю бібліотеки після смерті її власника наводить син Михайла Федоровича, Богдан Комаров. Ось що він пише:
«Після смерті Комарова в серпні 1913 року залишився його тестамент,
згідно з яким весь відділ ''Ucrainica'' його бібліотеки мав перейти до
''Одеського Українського клубу'', а якщо ''Український клуб'' на момент
затвердження тестаменту було б зачинено, то до музично-драматичного товариства ''Українська хата'' в Одесі. Коли ж і ''Українська хата''
буде зачинена, – до ''Библиографического общества'' при Одеському
університеті. До моменту затвердження заповіту М. Комарова «Одеський Український клуб” було закрито» [5, с. 75]. Таким чином,
бібліотека М. Комарова перейшла у власність «Української хати», яка
на той час переживала лиху годину, матеріально дуже бідувала і навіть
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не мала свого власного пристановища. Прийняти бібліотеку Комарова,
що налічувала близько 3000 назв, вона не мала змоги, і серед її членів
виникла думка передати бібліотеку М. Комарова до Одеської публічної бібліотеки. Адміністрація ОПБ в особі тодішнього директора професора М. Попруженка та бібліотекаря Л. де-Рібаса з радістю зустріла
цю пропозицію і погодилася на утворення спеціального відділу
імені М. Комарова, обіцяючи перенести до нього також усі українські
книжки, які вже мала Публічна бібліотека, і направляти туди всі майбутні надбання українською мовою.
Отже, в 1914 році цілком конкретно було порушено питання
про заснування при Публічній бібліотеці в Одесі окремого українського відділу. Проте справа до цього не дійшла, хоча «Українська хата» й
винесла остаточну постанову про передачу книжок М. Комарова до
Публічної бібліотеки. Завадила цьому Перша світова війна: штат Публічної бібліотеки було значно скорочено і виявилося, що влаштувати
український відділ для громадського користування можна буде тільки
після закінчення війни. Бібліотека М. Комарова залишилася в його родині і тривалий час була недоступною для широкого загалу.
Після Лютневої революції 1917 року питання про долю бібліотеки М. Комарова та колишньої «Просвіти» не раз порушувалося на
зборах різних українських товариств, і нарешті «Керівничий Комітет»,
який об’єднував усі українські організації Одеси, виніс постанову про
утворення громадської української бібліотеки, ядром якої мали стати
дві вищезгадані бібліотеки. Цю постанову вдалося впровадити в життя
аж у 1920 році. Згідно з постановою Одеської Губполітпросвіти 1 липня 1920 року в Одесі було засновано «Українську Державну Бібліотеку» (УДБ), до якої було переведено і бібліотеку М.Ф. Комарова
[5, c. 76].
У вересні 1922 року УДБ злилася зі своєю філією, що функціонувала на Молдаванці під назвою «І-ша Українська Народна Бібліотека імені Т. Шевченка». [4, c. 79]. Після злиття бібліотека працювала
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під назвою «Українська Державна бібліотека імені Т. Шевченка», директором її став Богдан Комаров [5, c. 80].
Але на цьому історія бібліотеки не завершилася. Коли на початку 1930-х років Богдан Комаров був репресований і висланий за
межі України, частина бібліотеки його батька, Михайла Комарова,
розпорошилася по Одесі, поодинокі примірники видань можна було
побачити у букіністичних книгарнях та на книжкових базарах [8,
с. 154]. Проте основну частину бібліотеки вдалося зберегти. Як зазначає дослідник життєвого і творчого шляху Комарова Г.Д. Зленко у
статті «М.Ф. Комаров та його бібліотека», восени 1930 року за ухвалою
Наркомату освіти УРСР бібліотека М.Ф. Комарова увійшла до складу
Одеської державної публічної бібліотеки [4, с. 32]. Книжкову колекцію
М.Ф. Комарова було передано до основного книгосховища, де вона
зберігалася до початку 1980-х років, допоки в бібліотеці не розпочалася робота з виявлення приватних колекцій.
Нині бібліотека М.Ф. Комарова – це окремо виділене зібрання,
яке налічує 1258 назв книжок і періодики. Усі видання зареєстровані в
інвентарних книгах і відображені в каталогах бібліотеки, а в робочих
каталогах відділу рідкісних видань та рукописів – з поміткою на
каталожних картках: «Бібліотека М.Ф. Комарова». Також складений
окремий картковий каталог колекції.
Ця колекція – пам’ятка духовного життя українського народу
ХІХ ст. Особиста бібліотека М.Ф. Комарова універсальна за змістом і
важлива за значенням. Вона включає в себе широке коло різноманітних матеріалів, що відображають науково-дослідницькі інтереси власника, висвітлюють його зв’язки з літературними та науковими колами,
а також розповідають про тернистий шлях українського друкованого
слова.
До зібрання входять книжки ХІХ – початку ХХ ст., але
здебільшого – це видання 1880-1910 років з друкарень Одеси, Харкова,
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Києва, Херсона, Чернігова, а також Львова і Чернівців. Багато видань з
Москви та Санкт-Петербурга.
Приналежність книг до
бібліотеки
М.Ф. Комарова
засвідчена кількома способами:
багато книжок його бібліотеки
позначені на обкладинках чи
титульних аркушах літерами
Печатки власника
«М.К.», написаними олівцем; на
корінцях обкладинок деяких
примірників можна зустріти
золоте тиснення ініціалів М.К.,
тобто Михайло Комаров; усі
книжки колекції мають печатки
власника: «Бібліотека М. Комарова №_____», рідше овальну печатку «Библиотека М.Ф. Комарова»
або овальну з короною «Михаил Федорович Комаров».
Книжки з колекції М.Ф. Комарова мають ще одну печатку:
«Українська Державна Бібліотека» (УДБ) як свідчення того, що книжкова колекція свого часу входила до фонду зазначеної бібліотеки. Багато видань зі штампами книжкових магазинів Києва та Одеси.
Перлина колекції – книжки з автографами: Михайло Федорович одержував багато видань від авторів у подарунок. Нині нам відомо
сто одинадцять книжок з автографами п’ятдесяти п’яти діячів української культури: В. Александрова, В. Антоновича, Д. Багалія, Ф. Вовка,
Б. Грінченка, І. Карпенка-Карого, М. Коцюбинського, А. Кримського,
І. Нечуя-Левицького, О. Огоновського, М. Старицького, Х. Ящуржинського та ін. Дарчі написи становлять особливий інтерес. Вони
розкривають наукові та дружні зв’язки вченого, в них відбивається
дружнє ставлення і повага до Михайла Федоровича. Наведемо окремі з
них: «Високоповажаному й любому Землякові Михайлові Ф. Комарову
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щироприхильний Б. Грінченко», «Шановному і щирому приятелеві
М.Ф. Комарову, від прихильного автора. Мих. Старицький», «Любому
серцеви моему М.Ф. Комарову від автора И. Тобилевич [І. Карпенко-Карий]. 1906 14 лютого Одеса» [7].
Зібрання
згруповане за галузевими
розділами:
І
–
Богословські науки; ІІ –
Філософські науки; ІІI –
Правознавство, політичні
і соціальні науки; IV –
Географія та етнографія;
V – Історія та допоміжні
Автограф Б. Грінченка
історичні дисципліни; VI
– Всесвітня література;
VII – Українська та
російська література; VIII
– Природознавство; IX –
Медичні науки; X –
Математичні науки; XII –
Сільське
господарство;
XIV – Теорія та історія
мистецтв;
XV
–
Мовознавство; XVI –
Автограф І. Тобілевича
Бібліографія
та
(І. Карпенка-Карого)
палеографія;
XVII
–
Довідкові видання; XVIII – Періодичні видання; ХІХ – Комерційні
науки.
Тематична різноманітність колекції свідчить про широке коло
інтересів власника зібрання. Значну його частину становлять книжки
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з історії української та російської літератури, мовознавства, що пояснюється діяльністю М.Ф. Комарова як бібліографа та лексикографа.
Окрема частина колекції пов’язана з першим науковим інтересом М.Ф. Комарова – етнографією. У цьому розділі дослідники можуть
знайти найцінніші джерела з етнографії та фольклористики. Привертають
увагу збірники пісень,
наприклад, «Современныя
колядки и щедривки»
В.М. Доманицького
(К.,
1905), описи народних
обрядів «Описаніе свадебных украинских простонародных обрядов, в Малой Россіи…» Г. Калиновського (Х., 1887) та ін.
Оскільки
діяльність М.Ф. Комарова перепліталась і з бібліографією, у розділі є й
література з історії етнографічної науки, біографії
збирачів народної спадПерше ілюстроване видання роману
щини з аналізом їхнього
П. Куліша "Чорна рада", з мал. А. Ждахи
наукового доробку, а саме:
(Одеса, 1901).
«Этнографія малорусская»
О.М. Пипіна (СПб., 1891),
«Современная малорусская этнографія» М.Ф. Сумцова (К., 1897), «Из
исторіи украинской этнографіи…» О.С. Грушевського (СПб., 1910)
тощо.
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У колекції багато книжок з ілюстраціями та кольоровими ілюстрованими обкладинками. Зокрема, слід звернути
увагу на одеські видання з ілюстраціями
відомого
українського
художника
Амвросія Ждахи, який зробив великий
внесок у розвиток образотворчого мистецтва України, й нашого міста зокрема.
Наприклад, надруковані у друкарні
Є.І. Фесенка перше ілюстроване видання
роману П. Куліша «Чорна рада» (Одеса,
1901) та пісенник «Украинськый спиванык : 100 писень з нотамы» (Одеса, 1904). «Украинськый спиванык:
100 писень з нотами»
У зібранні є й художній твір М.Ф. Кома(Одеса, 1904), з мал.
рова «Оповидання про Антона ГоловатоА. Ждахи
го та про початок Чорноморського козацького війська»
(СПб., 1901), також з малюнками А. Ждахи.
Найбільш наповнений розділ бібліотеки
дослідника – художня література, він
налічує близько тисячі одиниць зберігання і
характеризується різноманітністю авторів.

"Оповидання про Антона Головатого та про
початок Чорноморського козацького війська",
з мал. А. Ждахи
(СПб., 1901)
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Широко представлені у колекції Комарова художні твори українських
письменників (І.П. Котляревський, Т.Г. Шевченко, Марко Вовчок,
О. Кобилянська, Леся Українка, І. Франко, І.С. Нечуй-Левицький,
І. Карпенко-Карий та ін.), українські переклади російських (І.А. Крилов, М.В. Гоголь, М.Ю. Лермонтов та ін.) і зарубіжних (О. Бальзак,
Д.Г. Байрон, П.Ж. Беранже, Г. Гейне, А. Данте та ін.) письменників. Цю
частину бібліотеки Комаров невтомно поповнював. Важливість цього
розділу важко переоцінити, адже майже всі видання класиків української літератури є прижиттєвими. Колекція наповнена гумористичним і сатиричним тоном творів Івана Котляревського, популярними
байками Євгена Гребінки. Унікальною є збірка «Байки й прибаютки
Левка Боровыковського» (К., 1852), де М.Ф. Комаров у кінці книжки
власноруч записав кілька байок із альманаху «Ластівка» (СПб., 1841),
виданого Євгеном Гребінкою.
Г.Д. Зленко у своїй статті «Михало Комаров та його бібліотека» із задоволенням пише про те, що йому поталанило відшукати в одному з комаровських конволютів рідкісну збірку
віршів «Дэ-що із перекладів самостайніх творів» (Елисаветград, 1875),
що належали перу небожа Великого
Кобзаря – Йосипа Варфоломійовича
Шевченка (псевдонім І. Гріненко).
Серед
скарбів
художньої
літератури особливе місце належить
виданням
Т.Г. Шевченка,
«кого
«Иллюстрированный ''КобМ.Ф. Комаров шанував найбільше
зарь'' Т.Г. Шевченко: с малопротягом життя», вказує «комаророссійским и русским
вознавець» М.І. Ясинський [11, с. 18],
текстом» (Спб., 1896),
оскільки пов’язував з Кобзарем невгаз ілюстр. М. Микешина
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симу віру в майбутнє народу. Ця духовна сила допомагала М.Ф. Комарову у його діяльності боронити народне слово й служити його розвитку. Шевченкіана у колекції М.Ф. Комарова представлена зібраннями, сукупністю творів літератури і мистецтва, пов'язаних із життям і
творчістю Т.Г. Шевченка, а також виданнями його окремих творів,
численних збірників та багатотомних видань як українською мовою,
так і в перекладах російських авторів. Географічно видання охоплюють як друкарні у містах Російської імперії (Санкт-Петербург, Москва,
Харків, Київ, Одеса), так і поза її межами, зокрема у Львові, що входив
до складу Австро-Угорщини. Варто згадати «Иллюстрированный
''Кобзарь'' Т.Г. Шевченко: с малороссійским и русским текстом» (СПб.,
1896), в перекладі російського поета Льва Мея та з ілюстраціями
російського художника Михайла Микешина. Окрім зображень М. Микешина, збірка містить малюнок Т.Г. Шевченка. ''Кобзарь'' видав російський письменник Петро Бабкін зі своєю передмовою. Як приклад видань еміграції – поема Т.Г. Шевченка «Marija Maty Isusowa» (Женева,
1882), видана М. Драгомановим з його передмовою та коментарями.
Книжка українською мовою, латинським шрифтом.
У колекції також широко представлені українські альманахи.
Саме вони у другій половині ХІХ і на початку ХХ ст., у період переслідування українського слова, відіграли позитивну роль у розвитку
української літератури й театру. На сторінках альманахів публікувалися твори відомих і маловідомих авторів, початківців і досвідчених:
«Луна» (К., 1881), видав книгар Лука Ільницький; «Рада» (К., 1883), під
редакцією М. Старицького; «Перший вінок» (Львів, 1887), жіночий
альманах, виданий коштом Наталії Кобринської і Олени Пчілки; «Левада» (Львів, 1901); «З потоку жыття» (Херсон, 1905), упорядкували
М. Коцюбинський і М. Чернявський; «Перша ластивка» (Херсон,
1905), альманах молодих українських письменників; «З-над хмар и з
долын» (Одеса, 1903), впорядкував і видав Микола Вороний; «За красою» (Чернівці, 1905), прижиттєвий альманах на честь Ольги Коби208
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лянської та ін. Варто згадати і знаменитий український альманах «Багаття» (Одеса, 1905), упорядкований Іваном Липою. На титульній
сторінці – дарчий напис: «Щирошановному Михайлу Федоровичу Комарові від Івана Липи». Цей примірник знаходиться у приватній
книжковій колекції заслуженого працівника культури України, члена
Національної спілки журналістів України, краєзнавця, колекціонера
Тараса Максим’юка [8, c. 154]. Його збірка складає основу українського культурологічного музейно-виставкового центру в Одесі «Тарасів
Дім», до колекції якого входять ще декілька видань з бібліотеки
М.Ф. Комарова [10].
Вельми цікавим для дослідників є розділ мовознавства, в
якому знаходимо багато матеріалів з історії розвитку української
мови. Серед них – раритетне видання «Грамматика малороссійскаго
наречия, или Грамматическое показаніе существеннейших отличій,
отдаливших малороссійское наречіе от чистаго россійскаго языка…»
О.П. Павловського. Видання побачило світ у Санкт-Петербурзі ще в
1818 році! Привертає увагу «Опыт русско-украинскаго словаря»
(К., 1874), упорядкований Михайлом Левченком. Майже біля кожного
українського перекладу М.Ф. Комаров чорним чорнилом занотовував
додаткові переклади слів, зібрані ним самим, а також доповнював
новими словами.
М.Ф. Комаров докладав багато зусиль, щоб українське слово
доходило до читача, тому уважно придивлявся і до літературного процесу в Галичині. Так, у 1889 році Комаров, наприклад, радив землякам
«звернути якомога більшу увагу на Галичину і посилати туди всі рукописи, які будуть заборонені цензурою. Галичина то наш світоч, туди і
линемо всею душею» [1, с. 25]. Не лише радив землякам, а й сам активно співпрацював з львівськими виданнями та мав там своїх кореспондентів; активно публікував свої рецензії та літературні огляди на
сторінках львівських періодичних видань «Зоря» і «Правда», що разом
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"Опыт русско-украинскаго словаря" (К., 1874),
з помітками М.Ф. Комарова
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із «Записками Наукового Товариства імени Шевченка» займають гідне
місце на полицях його бібліотеки. Серед періодики також «Кіевская
старина», «Рідний край», «Слово», «Село» та ін.
Працівники відділу протягом певного часу вивчали спадщину
М.Ф. Комарова – його книжкову колекцію та рукописний фонд. Як
перший результат дослідження книжкової колекції – вихід друком каталогу «Книги з автографами у фондах ОДНБ імені М. Горького. Збірка М.Ф. Комарова» (Одеса, 1996). Ще одним кроком фахівців відділу в
напрямі вивчення колекції М.Ф. Комарова стала підготовка до друку
каталогу однойменної колекції, що за багатьма параметрами розкриває перед читачем особливості кожного видання. У бібліографічних
описах, зокрема, зазначено особливості кожної книжки (дарчі написи,
помітки, автографи, конволюти, печатки; розкриті псевдоніми та
криптоніми авторів; з метою розкриття змісту книжки наведені назви
статей та прізвища авторів у збірниках, розділи книжок; для зручності
пошукової роботи до каталогу включено покажчик імен).
Сподіваємося, що каталог зібрання ОННБ імені М. Горького
«Бібліотека М.Ф. Комарова» вийде друком саме з нагоди знаменної
події – 170-річчя від дня народження його збирача і власника.
Уже вкотре ми маємо змогу переконатись у тому, що М.Ф. Комаров зробив величезний внесок у розвиток, збереження й примноження української мови та українського друкованого слова і саме в
той час, коли ця підтримка була найнеобхіднішою. Головна його наукова заслуга – у створенні української бібліографії. Усі напрацювання
Комарова у бібліографії та лексикографії донині актуальні та привертають увагу дослідників. Отже, бібліотека М.Ф. Комарова – свідчення
того, що цей відомий український письменник, бібліограф, громадський діяч невтомно працював на розвиток українського слова, вірив у
кращі часи для української культури. Його книжкова колекція може
слугувати унікальним джерелом для вивчення історії становлення і
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розвитку української бібліографії, видавничої справи, культурного і
просвітницького життя українців.
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Шелковый молитвенник
из коллекции
графа М.М.Толстого
в фондах «Горьковки»

Галина Григорьевна Лясота,
главный библиотекарь отдела редких изданий
и рукописей ОННБ имени М. Горького

Коллекция графа М.М. Толстого
Среди раритетных изданий, которыми по праву гордится музей книги ОННБ имени М. Горького (основан в 1922 году), особое
внимание привлекает шелковый молитвенник на французском языке,
изготовленный в Лионе в 1887 году как образец высокого искусства
местных ткачей. На шмуцтитуле штамп «Даръ графа М.М.Толстого».
Это печать представителя аристократического рода графа Михаила
Михайловича Толстого (1863-1927) – известного одесского мецената,
почетного гражданина Одессы, многолетнего попечителя (1897-1918)
Одесской публичной библиотеки.
В библиотечном музее редкие книги из коллекции Толстого,
подаренные им в разные годы, сегодня составляют отдельный фонд,
насчитывающий несколько тысяч томов. Библиотека М.М. Толстого
восхищает не только целостностью и стройностью ее подбора (зару214
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бежная классическая литература, книги по истории и искусству, обширная коллекция литературы по библиографии и книговедению), но
и высокохудожественным оформлением. В большинстве это нумерованные малотиражные издания, отпечатанные на бумаге японских и
китайских мануфактур, с оригинальными рисунками художников
А.Г. Джонса, Э. Курбуэна, А. Карюше, М. Лемера, Э. Грассе, авторскими гравюрами Г. Бюсьера, Ж. Жанэ, О. Лепера, О. Леру. Многие из них
помещены в изысканные сафьяновые, шелковые и атласные переплеты ручной работы знаменитых французских фирм Ch. Meunier,
A. Cuzin, Durvand. Как именно молитвенник попал в коллекцию графа
М.М. Толстого, остается неизвестным. Скорее всего, он был приобретен страстным библиофилом на одном из аукционов во время очередной поездки в Париж. О коллекции именитой семьи Толстых можно
написать отдельное исследование, но вернемся к предмету нашего интереса.
Развитие лионского шелкоткачества
Начатое в XVI веке производство шелка во французском городе Лионе открыло в его истории новую страницу, неразрывно связанную с историей шелкоткачества. В середине XV столетия Людовик XI,
решив развивать отечественное производство шелка в Лионе, столкнулся с сильным протестом со стороны местных жителей. Конфликт
был разрешен в пользу города Тура. История лионского шелка началась лишь несколько десятилетий спустя. Первая мануфактура по
производству шелкового полотна была открыта во времена правления
Франциска I в 1536 году. Четыре года спустя лионским промышленникам была дарована монополия на производство шелка. Тысячи ремесленников в небольших мастерских в кварталах Сен-Жорж и Сен-Жан
изготовляли лучшие в Европе материи. Они прославили город далеко
за его пределами и сделали его европейской шелковой столицей. Последующие два века Лион развивался и процветал. Здесь в XVIII веке
был изобретен первый в мире механический ткацкий станок. Но
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именно в XIX веке благодаря усовершенствованию производства шелковая промышленность достигла своего апогея. Несмотря на бурное
развитие во Франции ткацкого производства, возможности самих
ткацких станков были сильно ограничены: промышленным способом
выпускались лишь одноцветные ткани либо ткани в цветную полоску.
Ткани с вышитыми узорами по-прежнему делались вручную. Модернизация ткацкого станка Жозефом-Мари Жаккаром, французским
ткачом и изобретателем, совершила в 1804 году подлинную революцию в текстильном мире. Она позволила автоматизировать процесс
ткачества: благодаря изобретенному им принципу перфорированных
карточек, управляющих нитями основы, стало возможным воспроизводить рисунки ткани с любой фактурой, сложностью переплетения и
цветовой гаммой. Саму же машину мог обслуживать всего один человек. Внедрение новых станков поначалу вызывало бунты среди мелких
ремесленников, боявшихся остаться без работы, а потом и массовые
восстания. В XIX веке появляются первые синтетические шелковые
ткани, краски на основе химических пигментов. Этому способствовало открытие в Лионе специализированных химических лабораторий,
лабораторий по изучению шелка, профессиональных школ и институтов. Лионские мануфактуры в это время специализируются в трех
основных областях использования шелка: меблировка, мода и литургическое облачение.
Одной из известнейших лионских мануфактур в XIX веке была
мануфактура Ж.А. Анри. Она прославилась производством тканого
церковного облачения и ткаными картинами на религиозные темы.
История французского молитвенника
Чудесный молитвенник из коллекции графа М.М. Толстого,
вытканный шелковой камчатой нитью в мастерских дома Анри, украшает сегодня фонд Одесской национальной научной библиотеки имени М. Горького. Изготовленный для Антуана Ру, лионского книгоиздателя, и предназначенный для новобрачных, он содержит литургиче216

185 років
ские молитвы на французском и латинском языках. Книга была
оформлена преподобным отцом Жаном-Франсуа Эрвье (1847-1900) в
традициях французских иллюминированных рукописей XIV-XVI веков, а для иллюстраций он использовал фресковую живопись итальянского Возрождения. Молитвенник насчитывает 50 сотканных жемчужно-серыми нитями страниц, содержащих Утренние и Вечерние
молитвы, Обряд Святой Мессы, Обряд Венчания (с соответствующими Библейскими чтениями и Благословением супругов); молитвы на
Святое Причаcтие, к Пресвятой Евхаристии, к Духу Святому, Пресвятой Деве Марии и молитвы на разные случаи.
Название книги заключено в удивительной красоты рамку из
цветочно-лиственного кружева, углы ее венчают ангелы-музыканты,
играющие на лютне, арфе, скрипке и флейте. Сюжет этого рисунка,
как и многих других, Жан-Франсуа Эрвье почерпнул в знаменитых часословах, созданных
художниками-иллюминаторами для Жана I,
герцога Беррийского (1340-1416), известнейшего коллекционера, строителя и мецената,
библиотека которого по своему богатству и художественному оформлению не имела себе
равных в Европе. При дворе герцога трудились известные художники и каллиграфы того
времени, в их числе голландцы братья Лимбург, французы Жакмар де Эсден и Жан Ле
Ил. 1
Нуар. Внизу рамку украшает герб Лиона, представляющий собой геральдический щит со львом и тремя королевскими лилиями. Ему предшествует рамка для экслибриса, а на следующей
странице – разрешение на выпуск книги в свет кардинала Луи-Мари
Каверо, архиепископа Лионского и Вьеннского, от 8 сентября 1886 г.,
проштампованное его гербом, также тканым шелковыми нитями. Девиз «Prima Sedes Galliarum» (Первый престол Галлии) свидетельствует,
217

Скарбниця культури
что город является местом христианской веры с cередины ІІ века, а
епархия Лиона — старейшая из епархий Франции. Ее глава носит почетный титул примаса Галлии.
Молитвенник украшают три картины размером в страницу,
окруженные орнаментом, в котором замысловатым узором переплетаются растения.
Первая картина – «Рождество Христово» по творениям Фра
Беато Анджелико (ок. 1387–1455), великого итальянского живописца
Раннего Возрождения, которые он создал в разные годы для монастыря Сан Марко во Флоренции (ныне национальный музей Сан Марко).
Младенец Иисус изображен лежащим в яслях как символ Божественного пришествия в человеческий мир. Его окружает Святое Семейство. Позади, по средневековой традиции, изображены осел и бык
– домашние животные, символизирующие смирение и бедность.
Вторая картина – «Распятие» по фреске Фра Бартоломео (14721517), выдающегося итальянского художника Высокого Возрождения,
представителя флорентийской школы
живописи, выполненная им в Большой
Трапезной зале монастыря Сан Марко.
Нижняя часть этого огромного творения
изображает «Чудесный ужин св. Доменика» Джованни Антонио Сольяни (14921544), известного флорентийского живописца Высокого Возрождения.

Ил. 2

Третья картина – «Мадонна с младенцем в окружении ангелов». Преподобный отец Эрвье соединил в ней фрески
итальянских мастеров эпохи Возрождения.

Главу с молитвами перед причастием венчает прекрасная заставка, изображающая Иисуса Христа в
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окружении Девы Марии и св. Иоанна Крестителя. Это фрагмент знаменитой фрески «Диспут» («Спор о причастии») кисти величайшего
представителя искусства Высокого Возрождения, живописца и архитектора Рафаэля Санти, символизирующей богословие. Художник выполнил ее в Зале Подписей (Stanza della Segnatura) во дворцовом
комплексе Ватикана в 1509 году по заказу папы Юлия II.
Текст молитвенника, вытканный четкими готическими литерами, не превышающими двух мм, расположен в две колонки и окаймлен художественной рамкой из цветов, ягод и трав, мифических грифонов, птиц, зверей и насекомых. Для обрамления многих страниц
преподобный отец Эрвье использовал как образец часословы Жана
Бурдишона (ок.1457-1521), иллюминатора и портретиста, официального художника при дворе четырех королей: Людовика ХI, Карла VIII,
Людовика XII и Франциска I. Факсимильные копии часословов были
очень популярны во Франции в XIX веке, в эпоху романтизма, одновременно с рождением интереса к самому средневековью. Самой
известной иллюминированной рукописью, вышедшей из-под кисти
художника, является «Большой Часослов Анны Бретонской». По
просьбе Анны Жан Бурдишон изобразил на полях часослова не привычные розы и лилии – символы христианской веры, а обычные огородные, садовые и дикие растения, которые росли вокруг ее замка на
берегу Луары, а также певчих птиц, домашних и диких животных.
Инициалы в молитвеннике оформлены иллюстрациями, а обрамляющие их широкие листья, плавно заворачиваясь, передают изгибы букв,
изящество линий которых сравнимо с рукописными книгами, которые вдохновили его на создание шедевра. Книга стала символом возрождения средневековых традиций иллюминирования.
Текст молитвенника и рисунки не напечатаны, а с исключительным мастерством вытканы разными оттенками серебристо-серого
в технике гризайли. Шелковые страницы обернуты вокруг тонких листов картона для придания им жесткости.
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Изготовленный по случаю юбилея папы Льва XIII, получившего в подарок первый экземпляр, молитвенник является одним из тканых шедевров. На универсальной выставке в Париже в 1889 году (год,
когда инженеру Гюставу Эйфелю была заказана знаменитая Эйфелева
башня в качестве входной арки на территорию выставки) торговопромышленные палаты Лиона и Сент-Этьена организовали совместную экспозицию шелка, на которой, в частности, была представлена и
тканая книга. Она была встречена как чудо, а фабрика Ж.А. Анри получила «grand prix». Книга имела важное значение для понимания эволюции и успехов в искусстве оформления книги в XIX веке. Действительно, ведь она являлась истинным произведением искусства, и ее создание было настоящим техническим подвигом, принимая во внимание средства, использованные для получения шелкового тканья с иллюстрациями, и идеальную разборчивость текста, вытканного столь
малыми литерами. Ткань поразительно плотная, поскольку для создания фактуры потребовалось около 400 уточных нитей. Более того, их
расположение нестандартно: нить основы (продольно натянутая нить)
лежит горизонтально вместо того, чтобы идти вертикально, уток же
(поперечная нить), наоборот, уложен вертикально вместо горизонтального переплетения; с помощью этой уточной нити были воспроизведены литеры и орнамент молитвенника.
Общая площадь карт, необходимых для воспроизведения узора, заняла 70 м². А один шаг механизма ткацкого станка составлял десятую долю миллиметра. Страницы разрезались по две: левая страница – ректо, правая – версо. Ткань аккуратно проклеивали с изнанки,
ставя на подкладку из легкого и в то же время прочного картона, затем
листок сгибали пополам, после чего страницы становились в правильное положение. Два боковых поля склеивались один на другой, формируя загиб, позволяющий переплетчику их сшить. Процедура переплета шелковой книги очень деликатная и требовала большой акку-
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ратности, особенно в работе с клеем: даже из-за самого маленького
пятнышка на ткани была бы потеряна целая страница.

Ил. 3

Понадобилось около двух лет работы, прежде чем был успешно изготовлен первый экземпляр (начатая в первые месяцы 1886 года,
книга была завершена лишь к 8 сентября 1887 года). А с учетом высокой себестоимости, связанной с огромными техническими и временными затратами, было выпущено всего около 50 экземпляров молитвенника. Как и для инкунабул, переплет книги заказывался уже после
покупки. Экземпляр, хранящийся в ОННБ имени М. Горького, заключен в сафьяновый переплет каштанового цвета. Форзацы книги подбиты гранатового цвета дублюрой из муара в цветочном золототисненом обрамлении по кожаному канту.
Сложно ответить на вопрос, сколько на сегодняшний день
сохранилось копий этого тканого шедевра. Отчасти это обусловлено
тем, что книга не поддается традиционной каталогизации. Технически
она не является ни печатной книгой, ни рукописью. Помимо экземпляра, находящегося в Одесской национальной научной библиотеке
имени М. Горького, известны еще шесть экземпляров шелкового молитвенника, хранящихся в европейских коллекциях: экземпляр, пода221
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ренный папе Льву XIII, в белом шелковом переплете, представленный
в экспозиции в 1888 году в Ватикане, сегодня хранится в Ватиканской
апостольской библиотеке, обладающей богатейшим собранием рукописей средневековья и эпохи Возрождения. Музей тканей в Лионе
хранит два экземпляра книги: первый, подаренный самим фабрикантом Ж.А. Анри в 1889 году, второй передан семьей Гастона Бэлена в
2004 году (экземпляр был подарен по случаю бракосочетания Камийа
Бэлена и Марии-Терезы Дюран 15 октября 1888 года). Известны также
экземпляры, находящиеся в Музее Фурвьер в Лионе, хранящем шедевры религиозного искусства; в музее искусства и промышленности города Сент-Этьен, знакомящего своих посетителей с крупнейшей в
мире коллекцией лент, а также уникальной коллекцией оружия и велосипедов; один экземпляр находится в Национальном музее в Варшаве, фонды его представляют собой собрание произведений искусства
от античности до XX века. В американских собраниях известны еще
восемь экземпляров молитвенника.
Наш экземпляр поступил в Одесскую публичную библиотеку
13 января 1916 года. Он был подарен графом М.М. Толстым в то время, когда еще ничто не предвещало его вынужденной эмиграции.
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Професійний і творчий
розвиток працівників
ОННБ імені М. Горького

Дарія Михайлівна Дейч,
завідувач сектора науково-методичної роботи
науково-методичного відділу ОННБ імені М. Горького
Бібліотеки творять майбутнє
за допомогою бібліотекарів –
творчих особистостей
за бібліотечною стійкою.
Окрім високих технологій,
нам потрібні і творчі уми.
К. Люкc1

Сьогодні бібліотеки України, аби успішно конкурувати в розмаїтому інформаційному просторі, повинні не лише встигати за шаленим темпом змін у суспільстві та бути відповідно технічно оснащеними, але й мати висококваліфіковані кадри. Бібліотекам як ніколи потрібні професіонали, здатні швидко адаптуватися до нових суспільних
умов і вимог.

1

Клаудіа Люкс – президент ІФЛА у 2007-2009 рр.
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У кінці ХІХ – на початку ХХ століття побутувала думка, що
«робота в бібліотеці, робота з книгою не вимагає ніякої поважнішої
праці над собою, не вимагає науки»2. На жаль, такий стереотип має
місце і нині. Однак бібліотекарі завжди прагнули не лише отримати
фахову освіту, а ще й стати професіоналами у своїй справі. А справжні
професіонали повинні вчитися безперервно. Отож проблема професіоналізації бібліотечних кадрів залишається актуальною, бо вища
професійна бібліотечна школа готує дипломованих фахівців, а професіоналами вони стають, виховуючись на практиці. Треба зауважити,
що сьогодні на роботу в бібліотеку частіше приходить молодь без
спеціальної професійної підготовки, тому нагальною потребою є навчання нових працівників азів бібліотечної професії безпосередньо на
робочому місці. Відзначимо, що між професіоналом та фахівцем є суттєва різниця. Фахівець орієнтується на використання отриманих
знань, умінь, навичок у конкретній галузі діяльності, тоді як професіонал характеризується самостійно побудованою тактикою, шукає у процесах роботи новий зміст, конструктивно мислить та активно
взаємодіє з іншими професіоналами.
В одній з публікацій 1923 р. у журналі «Красный
библиотекарь» є висловлювання відомого у ті роки бібліотекознавця
Ф.Е. Доблер: «Бібліотекар повинен бути енциклопедистом; йому необхідно мати хоча б поверхове, але обов’язкове уявлення про всі науки,
для нього повинен бути зрозумілим предмет кожної з них, її головні
теорії, її значення, її головні діячі». Як не банально це звучить, але в усі
часи читацька ерудиція бібліотекаря була і залишається основою його
успішної роботи, у якій бібліотеці він би не працював.
До критеріїв оцінки бібліотечних кадрів нового типу належать,
насамперед, професійна компетентність, творча активність, уміння
2

Левицький В. Про найнижчий ступінь бібліотекарської освіти // Життя і
знання. – Львів, 1934. – Р. VII, ч. 11(86). – С. 321. – (Бібліотечний порадник ;
ч. 22).
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глибоко аналізувати ринкові ситуації, якісне виконання робіт (дотримання нормативних вимог, оперативність, систематичність та своєчасність), дисциплінованість, комунікабельність та організаторські здібності.
Особливого значення у професійній діяльності сучасного
бібліотекаря набувають не тільки засвоєні новітні технології та обсяг
знань, але й залучення додаткових особистісних сил – творчого потенціалу. Приховані можливості та здібності бібліотекаря, наявні в його
творчому потенціалі, є силою, яка спонукає до розвитку особистості
бібліотекаря, його професійних якостей та бібліотечної сфери в цілому.
Сучасний стан бібліотечної галузі такий, що запровадження інновацій стало у ХХІ столітті фактором збереження професії, запорукою її подальшого існування, а на думку І.Н. Казаринової3, «із запровадженням нових електронних технологій бібліотечна професія, як не
парадоксально це звучить, стає більш творчою». А інноваційна діяльність – це і є конкретний прояв креативності.
Бібліотекарем бути непросто. Необхідно постійно пізнавати
нове, відповідати зростаючим запитам та уявленням читачів. Як правило, їх не хвилюють ані можливості, ані методи, за допомогою яких
досягається мета, головне – результат – послуги, які у ХХІ столітті бібліотека може надати конкретному користувачеві. Приблизно такі самі
вимоги висуваються і до самого бібліотекаря. Ми не можемо попросити читачів почекати ще 5-10 років, а повинні сьогодні, зараз не тільки
відповідати їхнім уявленням, але й працювати на випередження –
у цьому запорука спільного успіху.
3

Казаринова И. Предпосылки формирования библиотечной акмеологии //
Библиотечное общение : традиции, инновации : материалы междунар. науч.практ. конф. / М-во культуры и массовых коммуникаций РФ, Федерал. агентство по культуре и кинематографии, Междунар. акад. информации, ФГОУ
ВПО Вост.-Сиб. гос. акад. культуры и искусств. – Улан-Уде, 2005. – С. 53-62.
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У процесі освоєння інформаційних технологій доводиться
переборювати інертність персоналу, відчуття «я вже все знаю», яке
з’являється у більшості працівників. Досвідчені бібліотекарі намагаються використовувати старі, добре знайомі методи у роботі і не
прагнуть освоювати нові технології. Щоб змінити цей шаблон поведінки, дуже важливо стимулювати процес отримання нових знань та
ставити перед працівником такі завдання, при виконанні яких він зрозуміє, що його вміння та компетенція недостатні. Зміни, що відбуваються, викликають у співробітників різноманітні страхи та невпевненість. Сторінки професійних бібліотечних видань рясніють
статтями про те, що будь-які інновації завжди стикаються з опором
персоналу. Недовіра до нового притаманна більшості людей. Тому
важливо постійно знайомити працівників з новими завданнями й видами роботи, організовувати підвищення кваліфікації. Лише в такий
спосіб можна досягти того, що зміни не відлякуватимуть, а викликатимуть інтерес, пробуджуватимуть бажання збагатитися новими знаннями.
Усвідомлюючи, що ефективність підвищення кваліфікації бібліотекарів значною мірою залежить від якості та креативності його організації, колектив науково-методичного відділу ОННБ імені М. Горького задіює задля цього найрізноманітніші прийоми. У своєрідному
навчальному центрі бібліотеки в ролі викладачів виступають найбільш
досвідчені бібліотекарі, котрі прагнуть сформувати у співробітників не
лише мотивацію до роботи, але й бажання до підвищення свого фахового рівня, до пошуку та втілення інновацій, до прояву творчості.
Традиційні форми підвищення кваліфікації здебільшого забезпечують накопичення нових знань та відновлення вже відомих, проте
не створюють умов для активної діяльності учасників процесу, їх творчості та розвитку. Інтерактивні форми проведення занять як значно
підвищують інтерес персоналу бібліотеки до групових занять, так і
стають поштовхом до самоосвіти, створюють робочу атмосферу зма227
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гання, що позитивно впливає на діяльність усіх ланок бібліотечної роботи. Для того, щоб заняття були більш ефективними і зручними для
працівників, слухачів було поділено на три групи:
І. «Управління інноваційними процесами в бібліотеці»: завідувачі відділів та секторів, головні бібліотекарі.
ІІ. «Школа професіоналізму»: працівники середньої ланки
бібліотеки – ті, хто має певний стаж та досвід, але бажає оволодіти додатковими знаннями і навичками бібліотечної роботи, розширити свої
фахові можливості.
ІІІ. «Крок до успіху»: працівники зі стажем роботи в бібліотеці
до трьох років.
Кожній з груп пропонуються огляди фахової літератури та
електронних ресурсів. Також на допомогу працівникам бібліотеки раз
на два місяці науково-методичний відділ випускає бюлетень нових
надходжень з питань бібліотечної справи та бібліотекознавства, де
можна знайти книги та періодичні видання за розділами: «Бібліотечна
професія та кадри», «Бібліотеки світу», «Бібліотечні фонди», «Каталоги», «Обслуговування користувачів», «Бібліографія». Проводяться заняття, на яких обговорюються питання вдосконалення регламентуючої документації та діловодства у відділах бібліотеки.
Для кожної з груп ми намагаємося створити комплекс необхідних та актуальних занять, які розширюють кругозір бібліотекарів,
спонукають до розвитку, стимулюють постановку питань та пошук нових ідей. Практикуми та заняття, присвячені роботі структурних підрозділів бібліотеки, проводяться безпосередньо у відділах. Наприклад,
методику роботи з предметним та систематичним каталогами працівники ОННБ імені М. Горького вивчали у відділі обробки фондів і організації каталогів; особливості довідково-інформаційного обслуговування в сучасних умовах – у довідково-інформаційному відділі.
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Враховуються пропозиції та побажання працівників бібліотеки
щодо відбору тем для розгляду на заняттях з підвищення кваліфікації.
Колектив проявляє ініціативу у вивченні новітніх технологій у бібліотечній справі, запровадженні досвіду національних бібліотек світу, пошуку нових методів роботи з користувачами. Працівники, які були у
відрядженнях, привозять нові враження, поспішають поділитися досвідом вітчизняних та іноземних колег, демонструють друковані матеріали та електронні презентації, що висвітлюють діяльність інших
бібліотек.
Торік у бібліотеці було проведено низку занять-експериментів,
таких як вебінари, соціально-психологічні тренінги, дискусії, «круглі
столи», тощо. Працівники ОННБ імені М. Горького позитивно та жваво прийняли нові форми підвищення кваліфікації, тому ми вирішили і
надалі впроваджувати їх у бібліотечну практику.
Одним з успішних експериментів стало проведення соціальнопсихологічного тренінгу «Управління персоналом. Як Ви керуєте: характеристики стилів керівництва» із завідувачами структурних підрозділів. Соціально-психологічний тренінг – один з найефективніших
методів роботи у групі, який дозволяє учасникам активно працювати
над собою, руйнувати стереотипи, здобувати корисні навички та допомагати у цьому іншим членам групи. Мета тренінгу з управління персоналом – виявити сильні та слабкі сторони керівництва, скласти портрет ідеального керівника, визначити актуальні проблеми в управлінні
відділами. В цілому ми отримали позитивні результати. Створивши
атмосферу довіри, учасники тренінгу змогли виявити й обговорити
свої переваги та недоліки в управлінні підлеглими, визначити свій
стиль керівництва (на розгляд було представлено чотири стилі: авторитарний, емоційний, ліберальний, демократичний) та усі разом склали портрет ідеального керівника. На думку учасників, ідеальний
завідувач відділу в ОННБ імені М. Горького повинен бути справедли-
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вим, відповідальним, креативним професіоналом, який виявляє повагу до співробітників, не боїться змін та вміє йти на компроміс.
Тренінг дав можливість учасникам дійти висновку, що не обставини створюють наш день, а ми самі – творці своєї реальності, і те,
що ми віддаємо людям, «транслюємо» у світ, повертається до нас.
Тренінг показав також важливість сприятливого психологічного
клімату в колективі, який не лише впливає на якість роботи кожного
бібліотекаря, але й позначається на ставленні користувачів до бібліотеки в цілому.
Одним із пріоритетних напрямів діяльності ОННБ
імені М. Горького є науково-дослідна робота. На допомогу працівникам, які займаються науково-дослідною роботою, було організовано
творчу лабораторію з методики проведення наукових досліджень в
бібліотеці та впровадження рекомендацій щодо поліпшення роботи
конкретних відділів та бібліотеки в цілому.
Постійно проходять заняття з комп’ютерної грамотності, а також з освоєння програми «Absotheque Unicode», за допомогою якої в
бібліотеці ведеться електронний каталог.
Було організовано університет бібліотечно-бібліографічних
знань (ББЗ), де протягом чотирьох місяців провідні фахівці ОННБ
імені М. Горького викладали основи бібліотекознавства, бібліографознавства та книгознавства. «Студенти» університету ББЗ прослухали такі лекції:
- Значення сайтів провідних бібліотек держави в пошуковій
роботі;
- Система каталогів бібліотеки;
- Довідково-інформаційне обслуговування користувачів;
- Повнотекстові бази даних і стратегія пошуку документів іноземною мовою;
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- Система пошуку інформації в періодичних та продовжуваних
виданнях;
- Документні ресурси ОННБ імені М. Горького (видовий, хронологічний та мовний склад);
- Система стандартів з інформації, бібліотечної та видавничої
справи;
- Науково-методичне забезпечення діяльності бібліотек.
Для ІІІ групи регулярно проводяться заняття-екскурсії, на
яких співробітники дізнаються про історію і сьогодення Одеської
національної наукової бібліотеки імені М. Горького, її структурні підрозділи, їх основні завдання, функціональні зв’язки між ними.
Молодих фахівців навчають організації заходів у бібліотеці:
виставок, презентацій, оглядів, автограф-сесій тощо. Таким чином забезпечується якісне проведення таких масштабних проектів, як Всеукраїнська виставка-форум «Українська книга на Одещині», Різдвяні
читання, різноманітні конференції та ін.
Цього року ми плануємо провести для співробітників бібліотеки тренінг креативності, який допоможе «вийти за рамки» та поглянути на свою роботу з іншого боку. Здатність до творчості – креативність
– це вміння людини бачити речі у новому, незвичайному ракурсі.
Наша повсякденна робота, сукупність правил, законів та механічних
реакцій на середовище заважає прояву творчості, тому потрібно регулярно стимулювати креативність та нестандартне мислення, вивчати
щось нове, розвивати свій творчий потенціал.
Якби необхідно було обґрунтувати вибір тем для тренінгів, ми
зобили б це словами Гете: «Якщо ви берете людей такими, які вони є,
зі всіма притаманними їм недоліками, ви ніколи не зробите їх кращими. Якщо ж ви поводитеся з ними, як з ідеальними людьми, ви піднімаєте їх на ту висоту, на якій ви хотіли б їх бачити». Ми розуміємо,
що не можемо навчити співробітників усього на світі, розвинути їхні
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особисті якості, змусити кожного бібліотекаря досягти досконалості у
своїй професії. Наше завдання – показати їм шлях до розвитку, окреслити перспективи, пробудити бажання до творчості, активної співпраці та пошуку нових рішень.
Підсумовуючи вищезазначене, потрібно сказати, що і підготовка до занять, і участь у них дають додаткову можливість поспілкуватися з колегами, висловити свою думку, порадитися, дізнатися про щось
нове, втілити «бібліотечну мрію», переглянути свої погляди на ті чи
інші методи та процеси роботи.
І до тих пір, поки люди прагнуть досконалості, шукають шляхи
розвитку своїх професійних здібностей та своєї особистості, цікавляться новинами у бібліотечній справі і, головне, намагаються використати найбільш корисні ідеї на благо бібліотеки, ми можемо бути
впевненими, що бібліотеки України виживуть і на них чекає нова ера
бібліотечної історії.
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Берегиня
Її Величності
Книги
Колись Іван Франко дуже
точно визначив суть книжок і тих
людей, які з цього потужного джерела інформації черпають знання:
Книги – морська глибина.
О.Ф. Ботушанська, генеральний
директор ОННБ імені М. Горького, заслужений працівник культури України

Хто в них пірне аж до дна,
Той, хоч і труду мав досить, –
Дивнії перли виносить…

Є ті, хто ці «перли виносить», збагачуючись безцінними знаннями, а є й ті, хто ці перли зберігає, оберігає, примножує і пропагує,
робить усе, щоб було якомога більше тих, хто прагне зануритися в цю
«морську глибину», долучитися до національної та світової духовної
спадщини. І здійснює це через невидимий ланцюг: бібліотека – читач –
інформаційне джерело (книга).
У нас, на Півдні України, активно діє один із найпотужніших
інформаційних центрів держави – Одеська національна наукова бібліотека імені М. Горького, наша улюблена «Горьківка», у стінах якої
вже майже два століття читачі мають змогу отримувати важливу й потрібну інформацію з різних галузей науки, освіти і культури. А очолює
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цей непересічний науково-культурницький заклад теж непересічна,
активна, залюблена у свою справу людина, фахівець-професіонал, заслужений працівник культури України Ольга Федорівна Ботушанська.
У 1986 році Ольга Федорівна стала біля керма цієї бібліотеки,
пройшовши до цього шлях фахового становлення, починаючи від студентки Харківського державного бібліотечного інституту, куди «срібна» медалістка, випускниця сільської школи с. Суха Маячка, Новосанжарського району, Полтавської області, Оля Саєнко вступила 1956
року, отримавши згодом спеціалізацію «Бібліотекознавство і бібліографія», з кваліфікацією «Бібліотекар-бібліограф вищої кваліфікації».
А далі розпочався трудовий шлях небайдужого фахівця-бібліотекаря,
який вже не мислив себе поза цією діяльністю: завідувач пересувного
фонду Ярмолинецької районної бібліотеки для дорослих у Хмельницькій області; бібліотекар читального залу Хмельницької обласної бібліотеки для дітей; старший інспектор Хмельницького обласного
управління культури.
З 1965 року доля
Ольги Федорівни міцно
пов’язана
з
Одесою.
Сюди, у Південну Пальміру, молодого й перспективного працівника
Міністерство
культури
тодішньої УРСР перевело
на посаду завідувача методико-бібліографічного
відділу Одеської обласної
О.Ф. Ботушанська (1980-ті роки)
бібліотеки для дітей імені
Н.К. Крупської, а згодом призначило і директором цього закладу. Тут,
в Одесі, Ольга Ботушанська знайшла своє сімейне щастя, тут народилися її діти, син Юрій і донька Ірина. У цьому місті Ольга Федорівна
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пізнала, що таке і радість і горе. Але ніщо не змогло зламати її волю, її
прагнення віддавати всю себе улюбленій справі, яка є сенсом її
життя…
Ольга Федорівна Ботушанська – людина невгамовна й непосидюча, сповнена численних цікавих ідей і проектів, які вона, як
справжній фахівець, уміє творчо втілювати в життя. А починалося все
з рутинної, але вкрай нагальної роботи – капітального ремонту
бібліотеки, будова якої є пам’яткою архітектури державного значення.
Адже це не просто бібліотека. Це унікальна книгозбірня, одна з
найстаріших бібліотек Півдня України, якій у вересні 2014 року
виповнюється 185 літ. Нинішня споруда її на вул. Пастера, 13, була
зведена за проектом архітектора Ф. Нештурха ще в 1906 році і
пережила ця будівля і війни, і революції, і нещадність часу. А
унікальність цього храму книги в тому, що нині фонди бібліотеки
налічують більш ніж 5 мільйонів одиниць зберігання понад ста
мовами світу і понад 200 тисяч томів рідкісних видань і рукописів, 51
інкунабулу, численні палеотипи, такі пам’ятки слов’янської
писемності, як Хіландарські аркуші та Охридські аркуші з Євангелія
ХІ ст. і ще багато унікальних друкованих і рукописних видань, якими
може пишатися лише ця книгозбірня.
Самовіддана праця, ентузіазм, невичерпна енергія нового
керівника бібліотеки мали гарний результат – старовинну будівлю бібліотеки було не лише відремонтовано, а й відреставровано – у такий
спосіб для громади міста, регіону й усієї України врятовано від руйнації й знищення архітектурний шедевр, справжню оздобу історичного центру Одеси.
За ці майже тридцять років колектив, який очолює О.Ф. Ботушанська, зробив стільки, що можна лише подивуватися. Щороку бібліотека обслуговує понад триста тисяч читачів, які отримують до
2 мільйонів документів. Уведено в дію електронний каталог,
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повнотекстові бази даних; завдяки Інтернетові читачі мають широкий
доступ до потрібної інформації тощо.
Бібліотека не випадково має статус наукової, адже велику увагу
тут приділяють розробці ряду науково-дослідницьких тем, проведенню наукових конференцій та семінарів міського, регіонального та міжнародного рівнів як у галузі бібліотеко- і книгознавства, бібліографії,
так і в інших сферах освіти, культури й духовності. І тут перед веде
керівник бібліотеки: вона є автором численних статей та наукових досліджень, відповідальним редактором і упорядником багатьох наукових видань, підготовленних в ОННБ імені М. Горького, що отримали
високе визнання держави й наукової спільноти. Серед них можна назвати такі ґрунтовні праці, як «Невичерпні джерела пам’яті» – видання
серії з історії та етнографії
України в чотирьох томах;
два випуски бібліографічного покажчика «Голодомор в
Україні
1932-1933
рр.»
(2001, 2008), матеріалів науково-практичної конференції «Книжкові колекції, рідкісні видання та рукописи в
сучасному
науковоінформацій-ному просторі»
(2009). Ольга Федорівна стала також одним із упорядників збірника історичних
Під час благодійної акції передачі книта
спогадів
жок до фонду бібліотеки народним де- нарисів
путатом України С.Р. Гриневецьким
О. Дерібаса «Старая Одесса.
Забытые страницы». І це далеко не повний перелік того, що видає
ОННБ імені М. Горького під егідою її керівника. А попереду ще ряд
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видавничих проектів, які, завдяки завзятості та наполегливості
генерального директора бібліотеки, безперечно, будуть здійснені.
Пам’ятаючи, що в минулі часи Одеська публічна бібліотека
функціонувала великою мірою завдяки видатним меценатам, серед
яких були і генерал-губернатор Новоросійського краю граф
М.С. Воронцов, і одеський міський голова Г.Г. Маразлі, і попечитель
бібліотеки в 1897-1919 роках, почесний громадянин Одеси граф
М.М. Толстой, і дипломат О.С. Стурдза, і чимало інших видатних та
небайдужих до благодійності особистостей, Ольга Ботушанська
виношувала ідею відродження цієї благородної справи. І в 1998 році за
ініціативою Одеської обласної Ради миру, Свято-АрхангелоМихайлівського жіночого монастиря та ОДНБ імені М. Горького в
бібліотеці була створена координаційна рада, головою якої було
обрано О.Ф. Ботушанську, і відкрита Галерея почесних благодійників
Одещини «Люди щедрих сердець». Ця ініціатива була підхоплена
багатьма одеситами, які стали меценатами бібліотеки, усвідомлюючи,
що благодійництво – це не лише сьогоднішній їхній внесок у шляхетну
справу підтримки бібліотек, навчальних закладів, талановитої і перспективної молоді, а й дієва інвестиція в майбутнє, в інтелектуальний і
духовний потенціал нашої держави. Сьогодні Галерея почесних
благодійників Одещини налічує вже 26 осіб, серед яких відомі у
нашому краї та у всій Україні політики, ієрархи церкви, керівники
великих підприємств Одеси, бізнесмени, люди творчих професій і
просто відомі шляхетні особистості, які у своїй діяльності керуються
заповітом знаного українського мецената ХХ століття Євгена
Чикаленка: «Треба любити Україну не лише до глибини душі, а й до
глибини власної кишені». Ці небайдужі і щедрі серцем люди дієво
допомагають бібліотеці: за 15 років діяльності Галереї «Люди щедрих
сердець» фонди бібліотеки збагатилися на понад 5 тисяч рідкісних і
унікальних примірників друку.
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Під час заходів Всеукраїнської
виставки-форуму "Українська
книга на Одещині"

Зберігаючи статус бібліотеки як провідного регіонального інформаційного центру, науково-методичної та освітньо-культурної
установи, директор книгозбірні ініціювала ще один культурницький
проект, який успішно здійснюється впродовж уже багатьох років. Так,
у 2000 році в ОДНБ імені М. Горького відбулася перша виставка-форум «Українська книга на Одещині», у роботі якої взяли участь провідні видавництва України, які репрезентували свої видання останніх
років. Відтоді весною до Одеси щороку з’їжджаються гості з усіх куточків України: книговидавці і книгорозпосюджувачі, науковці і письменники, які разом з одеситами беруть активну участь у «круглих столах», презентаціях тощо. Ці заходи відіграють велику роль у збереженні й примноженні духовного багатства нашого народу, визначають
перспективу розвитку сприятливих умов для книговидання і популяризації книжок, виданих на теренах України, а також значно поповнюють бібліотечні книжкові фонди.
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Велику увагу О.Ф. Ботушанська приділяє не лише
зв’язкам бібліотеки з іншими
установами України, а й міжнародним контактам. Так, постійно
налагоджуються зв’язки з бібліотечними установами та творчими і просвітницькими організаціями багатьох країн світу,
зокрема з тими, в яких сформуваОльга Ботушанська з послом
лася українська діаспора: КанаФранції в Україні
дою, Австралією, Сполученими
паном Аленом Ремі
Штатами Америки, Німеччиною,
Румунією, Грецією, Аргентиною та багатьма іншими. І сама Ольга Ботушанська неодноразово мала честь представляти бібліотечний світ
України у багатьох цих країнах, беручи участь у різноманітних форумах, симпозіумах та конференціях або перебуваючи у відрядженнях
для підвищення кваліфікації. Зокрема, вона репрезентувала бібліотеки
України на міжнародній конференції IFLA в Росії та на конференції
Американської бібліотечної асоціації у США, Фінляндії, Німеччині,
Болгарії, Франції. А з серпня 1995 року до лютого 1996-го стажувалася
на базі Бібліотеки штату Новий Південний Уельс (Сідней, Австралія).
Результатом таких широких контактів стали створені в ОННБ імені
М. Горького за ініціативою Ольги Федорівни Канадсько-український
бібліотечний центр, інформаційно-культурний центр «Закордонне
українство», зал «Українці у світі», Французький культурний центр документації та освіти, який згодом трансформувався у Французький
центр м. Одеси, інформаційно-ресурсний центр «Вікно в Америку»,
Німецький читальний зал, крайове відділення товариства «УкраїнаАвстралія».
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У 2009 році сталася знаменна подія: Одеській державній науковій бібліотеці імені М. Горького Президентом України було надано
статус національної, а її очільниця стала генеральним директором. Це
стимулювало увесь великий колектив бібліотеки (понад 270 працівників) до ще більших професійних здобутків, дало і дає можливість
трудитися не лише на благо і культурний розвій нашого краю, але й
усієї України.
Безперечно, що своїми успіхами бібліотека в першу чергу завдячує
щоденній невтомній творчій праці її керівника, людини великого серця і невгамовної вдачі. Не зупиняючись ні на мить сама, Ольга Федорівна Ботушанська сво-єю працьовитістю і творчим запалом надихає і своїх колег. Її високий професіоналізм, цілеспрямованість, ши-

Учасники ділової зустрічі з нагоди Дня благодійництва в Україні (2012)
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рока ерудиція, талант
керівника і здатність до
самовдосконалення здобули широке визнання і
повагу людей. За значний
особистий внесок у збереження і розвиток національної наукової та історико-культурної спадщини, розвиток культурних
міжнародних зв'язків, високий
професіоналізм
О.Ф. Ботушанська відзначена багатьма нагородаВручення О.Ф. Ботушанській срібної медалі
Кавалера Ордена мистецтва і словесності ми, серед яких Почесна
грамота МК УРСР та ЦК
Профспілки працівників культури (1988), Значок МК СРСР «За
відмінну роботу» (1988); Подяка Міністра культури України (1993), почесне звання «Заслужений працівник культури України» (1994),
медаль «Ветеран праці» (1997), Відзнака Президента України «Орден
княгині Ольги» ІІІ (1999), ІІ (2004) та І (2007) ступенів, Подяка Президента України (2009), Почесна відзнака голови Одеської облдержадміністрації (2003), Почесна відзнака голови Одеської обласної ради
(2009), Почесна відзнака одеського міського голови «Знак Пошани»
(2008), золота медаль Міжнародної кадрової академії «За заслуги в
освіті» (2003), нагорода Української православної церкви «Орден преподобного Нестора Літописця» ІІІ ступеня (2005), Грамота Міністерства культури України «За вагомий особистий внесок у забезпечення
розвитку бібліотечної справи України», Почесна відзнака Президента
України – медаль «20 років незалежності України», якою відзначено
внесок О.Ф. Ботушанської в соціально-економічний, науково-технічний та культурно-освітній розвиток Української держави.
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Невтомну працю О.Ф. Ботушанської гідно поціновано не лише
в нашій державі. Вона отримала державну відзнаку Французької
Республіки — срібну медаль Кавалера Ордена мистецтва і словесності
(2004), Золоту медаль парламенту м. Марселя «За особистий внесок у
розвиток культурної співпраці міст-побратимів» (2010), знак Фундації
українознавчих студій Австралії (1994), медаль княгині Ольги Союзу
українок Австралії (1999) та інші.
Окрім професійної роботи в царині бібліотекознавства, ця активна жінка є і відомим громадським діячем. У
різні роки вона була
депутатом Одеської
міської ради, заступником голови постійної комісії з культури, науки та освіти
Одеської
міської
О.Ф. Ботушанська вітає ветеранів
ради ХХІІІ склиз Днем Перемоги
кання,
головою
одеського осередку Української бібліотечної асоціації, членом президії
Одеської обласної ради миру, головою обласної організації партії
«Солідарність жінок України» та обласної жіночої організації
«Славія».
Дані про Ольгу Федорівну можна знайти в різноманітних енциклопедичних довідниках: «Жінки України», «Хто є хто в Україні»,
«Хто є хто у видавничій і бібліотечній справі», «Уславлені постаті
України», «Україна й українці – цвіт нації, гордість країни», «Енциклопедичний довідник українців Австралії», «500 влиятельных личностей
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Одесского региона» та ін. Сторінка про Ольгу Федорівну Ботушанську
є тепер і у Вікіпедії.
…Плинуть роки, змінюється життя, щодня приносячи все нові
реалії, але незмінним лишається одне: відданість тій справі, якій присвячено усе життя Ольги Ботушанської, високопрофесійного керівника, талановитого організатора, невтомної трудівниці на ниві духовності й культури, берегині Її Величності Книги:
Простягаю людям руки. Книгу людям простягаю –
Що потрібніше на світі? Що дорожче на землі?
І сьогодні, як і завжди, я на вірність присягаю
Книзі, Людям, Праці, Світлу, дорогій моїй Землі!
Тетяна Петрівна Ананченко,
культуролог, член НСЖУ, лауреат
премії К.Г. Паустовського
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"...ТУТ ТРЕБА ЛЮБОВІ,
А ВОНА У ВАС Є..."

На скелястому березі блакитноводої Росі, у тисячолітньому Корсунь-Шевченківському до літературної праці Григорія Зленка прилучили два знані письменники.
Спершу Петро Жур, який приїздив
із Ленінграда до рідного йому ГарГ.Д. Зленко, заслужений діяч
мистецтв України
бузина, щоб зібрати спогади краян
про Великого Кобзаря, а згодом киянин Дмитро Бедзик, який у старенькій хатині на околиці з напівзабутою назвою Тартак проводив
осінньо-зимову пору над романом "Квітки". Залюбленого в рідне слово
хлопчину, який навчався в тутешньому педагогічному училищі, до них
посилав директор цього закладу Іван Олександрович Костенко, котрий мріяв про літературний гурток і всіляко підтримував обдарованих початківців.
Григорій приїхав до Корсуня-Шевченківського з недалекого від
Канева Потоку. Там закінчив семирічку і попрямував стежкою, прокладеною братом і сестрою. Батьків — селян з трьома десятинами землі незадовго перед народженням останньої, сьомої, дитини, якою став
Григорій (двоє синів і дві дочки померли дуже рано від епідемічних
хвороб), було силоміць загнано в колгосп. Там вони втратили землю та
майно, на які пішла їхня молодість. Батько колись учився у церковноприходській школі й на дозвіллі займався самоосвітою, студіюючи
куплені на ярмарках книжки (зібрану ним бібліотечку, яка прислужи245
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лася для першої лектури Григорія, знищено перед захопленням села
німцями влітку 1941 року). Мати була неписьменною, під час так званого лікнепу ледве навчилася розписуватись, але любила, коли їй читали, особливо "Кобзаря" Тараса Шевченка. Це прихиляння батьків до
книжки передалося потім дітям Дем'яна Денисовича і Марії Іванівни:
Івану, котрий після навчання в Корсунському педучилищі тривалий
час учителював на Львівщині, Любові, котра після училища довго була
там учителькою, та Григорію, який не послухався батькової поради
вступити до сільськогосподарського технікуму, що за сім кілометрів
від Потоку.
Григорій навчився читати від сестри, коли йому не було й п'яти
літ, а батько навчив його писати. До школи хлопець пішов аж узимку
сорок четвертого року, після визволення села від окупантів. Але за
кілька місяців став уже третьокласником, однак через хворобу закінчив Потоцьку семирічку лише влітку 1950-го. Тоді ж вступив до Корсунь-Шевченківського педагогічного училища імені Т. Шевченка, яке
закінчив через чотири роки, одержавши диплом з відзнакою. В училищі Григорій почав складати вірші й дописувати до районної газети
"Леніновим шляхом" (тепер "Надросся"), у редакції якої восени 1954
року розпочав трудовий шлях. Упродовж семи літ був завідувачем відділу сільського господарства та відповідальним секретарем. Водночас
учився на заочному відділенні факультету журналістики Київського
державного університету імені Т.Г. Шевченка, який закінчив улітку
1961 року з червоним дипломом (дипломна робота "Краєзнавчий нарис" з додатком кількох творів, оприлюднених у київських часописах,
була схвально поцінована відомим журналістом і літератором, доцентом університету, а згодом і його професором, деканом факультету
Дмитром Прилюком).
На час завершення навчання Григорій Зленко мав низку інших
творів, надрукованих у розмаїтих часописах України і поза нею. Став
лауреатом премії журналу "Україна": за пропозицією майбутнього
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письменника Олександра Лук'яненка відзначили пошуковий нарис
"Тиждень над Россю" — про перебування Т.Г. Шевченка у Корсуні
влітку 1859 року. Історичне оповідання Зленка — про мандрівку Івана
Буніна з Полтави Дніпром до могили Кобзаря — вирізнив з потоку
публікацій 1961 року, до сторіччя від дня смерті поета, письменник
Борис Антоненко-Давидович.
Від початку 1960-х років Григорій Зленко живе і працює в Одесі. Три
роки віддає редагуванню газети Інженерно-будівельного інституту "Кадри —
будовам", вісім — роботі в республіканському видавництві "Маяк" (старший редактор, завідувач редакції художньої літератури, головний редактор). З
видавництва довелося піти під тиском
триклятої "маланчуківщини", що далася
взнаки інтелектуальній Україні. Добрі
друзі порадили залишити "Маяк" і пошукати "непомітну" посаду. Про те, що
його ім'я занесли до єзуїтського реєстру
Маланчука, стало відомо аж 2004 року зі
спогадів колишнього працівника ЦК
КПУ, поета Володимира Бровченка,
уміщених у журналі "Дніпро" (№ 11—12,
с. 96). Восени 1972 року Григорій Зленко
Г.Д. Зленко (1980-ті роки)
перейшов на посаду завідувача новоствореного редакційно-видавничого відділу найстарішої на півдні
України бібліотеки — Одеської державної наукової імені М. Горького.
Тут він працював до 2012 року, забезпечивши випуск майже півтори
тисячі науково-бібліографічних та інших наукових праць бібліотеки. І
сьогодні виходять засновані ним бібліографічні серії: "Літературна
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Одеса", "Письменники Одеси", "Одеська письменницька організація
у ... році". До слова, значну частину посібників Григорій Зленко підготував як науковий редактор. Світ побачили складені ним покажчики
"Леся Українка в Одесі", "Костянтин Паустовський в Одесі", "Борис Пастернак", "Іван Франко в Одесі", "Галина Комарівна (Галина Михайлівна Комарова)" та інші.
Перебування в "Маяку" ощасливило Григорія Зленка появою
його першої книжки "Нетлінне". Видання такого штибу стало первістком в Україні і привернуло увагу численних читачів новизною
фактичного матеріалу та яскравістю викладу. Рецензії посипалися, мов
з рогу достатку: книжка, випущена в зональному видавництві, за короткий час зібрала понад два десятки відгуків. Про захоплення нею
писали доктори та кандидати філологічних наук Володимир Герасименко (Київ) і Павло Охріменко (Гомель), Євген Волошко (Донецьк),
Борис Хоменко (Вінниця) й Микола Павлюк (Одеса), поети Леонід
Куліш (Херсон) і Андрій Ярмульський (Черкаси), декілька відомих
журналістів, зокрема Борис Дерев'янко (Одеса). Г. Зленко надіслав
книжку батькам з друкованою присвятою: "Батькові та матері, котрі
прищепили невситиму любов до слова". Згодом відправив бандероль
О. Гончару. Невдовзі отримав його листа, датованого 29 червня 1968
року: "Одержав Вашу книжечку і оце прочитав. Цікава й сумлінна робота. Гадаю, що Ви можете багато ще доброго зробити в цьому потрібному й корисному жанрі (належу до його прихильників). Крім усього
іншого, тут треба любові, а вона, я певен, у Вас є. Бажаю успіхів".
Ці щиросердні слова додали Григорієві Зленку творчої снаги,
покликали до нових пошуків. Навесні 1971 року вийшла нова збірка
оповідей та розвідок літературного слідопита. Цей жанр стане його
улюбленцем на все подальше життя. У "Книзі пам'яті" подано й цикл
шевченкознавчих матеріалів, зокрема нарис "Поет — небіж Кобзаря",
який повернув до історії української літератури віршувальника
І. Гріненка — сина Кобзаревого родича Варфоломія Шевченка, автора
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єдиної збірки "Дещо з перекладів і самостійних творів". Видана 1875
року в Єлисаветграді, вона на довгі літа зоставалася забутою. Лише
завдяки пошукові одеського літературного слідопита стала об'єктом
уваги ряду дослідників і краєзнавців; гасло про І. Гріненка увійшло до
першого тому "Української літературної енциклопедії" (1988).
Як і "Нетлінне", "Книга пам'яті" мала рясну пресу — півтора десятки рецензій. Особливо зворушливо на сторінках журналу "Україна"
писала про неї київська поетеса Наталя Кащук. Вона відзначила
свіжість і оригінальність сюжетів, чисте, мов перемите, письмо
(стиль). Про важливість нових знахідок (скажімо, з біографій Степана
Руданського, Лесі Українки, Івана Карпенка-Карого, Михайла Комарова, Віри Холодної, дружини Леоніда Андреєва — родички Тараса Шевченка Олександри Велигорської), їхню самодостатність, говорив у
"Книжном обозрении" (Москва) письменник і бібліофіл Володимир
Лідін. "У пошуках таємниць" — так назвав свій відгук харківський
книгознавець Ісаак Каганов. "Чого вчить пам'ять" та "Пам'ять добра і
чесна" — заголовки двох рецензій про збірку в "Чорноморських новинах" (Одеса) і "Літературній Україні" (Київ) кандидата філологічних
наук Євгена Прісовського.
Але пильний чиновник, заангажований як сторож ідеологічної
цноти, вже не спускав зі Зленка свого хижого ока. Протягом тривалого
часу один за одним відхилялись рукописи, подані в "Маяк" і
"Радянський письменник". Причини цього не міг зрозуміти навіть
завідувач кафедри теорії літератури Одеського університету, доктор
філологічних наук Григорій В'язовський, якому Зленко показував рецензію з підписом одного з працівників Інституту літератури імені
Т. Шевченка АН УРСР. Авторові поталанило видати хіба що "Одесские тетради", лише тому, що були російськомовні та скорочені видавцями на дві третини, хоча книжку благословляв член-кореспондент
АН УРСР, лауреат Ленінської премії Євген Кирилюк. Коли книжечку
випустили, її випадково прочитав Микола Бажан, який очолював
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"Українську радянську енциклопедію". Перед ним лежав черговий том
цього джерела знань зі статтею про Одесу, в якій він не знайшов жодного слова про літературне життя добре відомого йому з днів молодості міста. Бажан запропонував запросити до участі в підготовці статті
автора "Одесских тетрадей". Відтоді Григорій Зленко прилучився до
грона енциклопедичних видань, став одним із авторів, рецензентів та
консультантів "Української літературної енциклопедії", енциклопедії
"Мистецтво України", "Енциклопедії сучасної України", біографічного
словника "Русские писатели. 1800—1917" (Москва), низки регіональних довідників: "З-над Божої ріки" (Вінниця), "Тарас Шевченко в Криму" (Сімферополь), "Николаевцы" (Миколаїв), "Імена України в Космосі" (Київ). Для всіх цих видань він написав кілька сотень статей. У
"Шевченківській енциклопедії" читач знайде майже шістсот п'ятдесят
його великих і малих творів.
Не менш цікава статистика виступів Григорія Зленка в пресі
України, де вміщено понад три тисячі його публікацій. За понад тридцять років співпраці з "Вечерней Одессой" він надрукував на її
шпальтах майже тисячу матеріалів. Півтораста нарисів та статей
знайшли місце в
тижневику
Всеукраїнського товариства
"Просвіта"
"Кримська світлиця",
близько ста — в "Литературной России".
Десять років Григорій Зленко виконував обов'язки позаштатного
кореспондента "Літературної
Г.Д. Зленко (ліворуч) з гостем бібліотеки, художУкраїни". Для агентником-графіком В.В. Лазурським (1985)
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ства преси "Чорномор'я" декілька років поспіль опрацьовував інформаційні матеріали на культурно-мистецькі теми, які щотижня охоче
публікувала преса Одещини та Києва. Григорій Дем’янович активно
підтримував зв'язки з журналом Вищої атестаційної комісії України
"Науковий світ", подаючи до його редакції розповіді літературного
слідопита, яких зібралося понад півсотні.
З настанням перебудови новий керівник
Держкомвидаву України
Юрій Дяченко довідався
про "шори", в яких перебував одеський письменник. Він прочитав рукопис його нової книжки
"Берег Пушкина" й написав авторові, що вважає за
потрібне негайно її видати. Це зробили в "Маяку",
де "Берег Пушкина" вийшов накладом у 30 тисяч Григорій Зленко під час зустрічі з одеськими письменниками Дмитром Шуптою
примірників, не задовольта Володимиром Рутківським
нивши попиту на книжку.
Згодом у "Радянському письменнику" видано чергову збірку розповідей і розвідок Григорія Зленка "З полону літ". Ознайомившись з
нею, Леонід Новиченко написав авторові: "Я люб-лю той жанр, у якому Ви працюєте давно і з немалим успіхом. В цих нововідкритих біографічних "скалочках", а інколи й цілих постатях, що давно, здавалось
би, потонули в Леті, для мене таїться великий інтерес і своєрідний чар
— як певного роду новелах і міні-повістях. Не кажу вже про їхнє
пізнавальне, історико-літературне значення. От воскресили Ви постать досить унікальну — давно забутого одеського єгиптолога
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О.Л. Коцейовського — і я навіть схвилювався: якою все ж незмірно багатшою була давня й нова культура України за наші ганебно жебрацькі
уявлення про неї! Читаю книжку поволі... Все цікаве й добросовісне,
хоч іноді, здається, є небезпека надто "мініатюризувати" зміст. Певен,
що попереду в цій книжці мене чекає ще багато інтересного і корисного для власної праці".
Початок нового тисячоліття Григорій Зленко зустрів книжкою
віршів "Пізня лірика" і двома збірками розповідей літературного
слідопита: "Пошук для прийдешнього" та "Лицарі досвітніх вогнів.
Тридцять три портрети діячів одеської "Просвіти" 1905-1909 років".
Другу з названих книжок відкрила передмова Івана Дзюби, в якій сказано: "...Найбільше місце в творчій продукції Григорія Зленка посідають його літературознавчі розвідки, а його найулюбленіший жанр,
здається, — своєрідний літературознавчий "детектив", розплутування
різних "вузлів" і загадок, залишених стихією творчого життя XIX—XX
століть і похованих в архівах та забутих старих газетах і журналах. Тут
наш автор — справжній віртуоз і терплячий слідопит. Він обдарований тим чуттям, яке зупинить його там, де менш уважний дослідник
нічого не помітить; він має ту міру впертості, яка дає йому снагу "копати" там, де інший втомиться і безнадійно махне рукою... Праці Г. Зленка не просто приваблюють ряснотою маловідомих історичних,
культурних, мистецьких фактів, їх взаємопов'язаністю, — вони дають
відчуття великої наповненості й напруженості історико-культурного
процесу, а відтак виховують повагу до всіх його більших і менших
складників. І за всього того наш автор має хист доброго оповідача, що
вміє зацікавити читача і вести його за собою не завжди короткими і
часом звивистими стежками свого "розслідування".
Твори Григорія Зленка суттєво збагатили знання української
літературної і культурної минувшини, сприяли захисту української духовної сфери від руйнівної і згубної непам'яті, лягли в підмурівок екології української культури.
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Резонанс літературної, бібліографічної та краєзнавчої діяльності Григорія Зленка, спрямованої на захист, розкриття і популяризацію духовної спадщини України, загальновідомий. Про неї говорили
численні авторитетні представники української науки й культури. За
визначенням Івана Дзюби, Григорій Зленко є одним з провідних
україністів Одеси. Доробок письменника і науковця, про якого існує
рясна література, використовується викладачами вишів, шкільними
вчителями, працівниками музеїв, бібліотек та інших культурно-освітніх закладів. На роботи Григорія Зленка є багато посилань у кандидатських і докторських дисертаціях. Приміром, розвідку про одеське
заслання славетного вірменського поета Аветіка
Ісаакяна майже повністю
наведено в монографії внука поета Авіка Ісаакяна
"Аветик Исаакян и Россия",
виданій у Москві 1988 року.
Широко зацитовано нарис
"Два приезда [в Одессу]
Балтрушайтиса" в біографічній книзі Вікторії ДаГ.Д. Зленко (праворуч) з редактором журналу "Кур'єр Кривбасу", лауреатом Націо- уйотіте "Юргис Балтрунальної премії України імені Тараса Шев- шайтис", випущеній у Вільнюсі 1983 року. Годі говоченка Г.Д. Гусейновим (2006)
рити про шевченкознавчі й пушкіністські відкриття. За індексом цитування і покликів Григорієві Зленку належить одне з перших місць серед гуманітаріїв Одеси. Професор Григорій Клочек (Кіровоград) писав
про нього, як про "блискучого відкривача та інтерпретатора призабутих літературних імен, творів, фактів, перед яким — якщо знаєш
справжні масштаби ним зробленого — завжди хочеться з вдячністю
схилити голову".
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Своє сімдесятип'ятиріччя Григорій Зленко зустрів новою
книжкою — "Відсвіти Тараса Шевченка". На робочому столі — збірка
нових розповідей літературного слідопита — "Побачення з минулим".
Ці праці помножують творчий набуток літератора, описаний у двох
випусках персонального біобібліографічного покажчика (1999, 117 с.;
2005, 147 с.). Він третім з-поміж одеситів (після професора Новоросійського університету Олексія Маркевича та уславленого бібліографа
Михайла Комарова, прийнятих до лав Наукового товариства імені
Т. Шевченка на початку XX століття) став дійсним членом НТШ за
ухвалою Загальних зборів Товариства в Україні від грудня 2006 року
(диплом № 825/145). Григорій Зленко — член Національної спілки
письменників України з 1983 року і Національної спілки журналістів
України від часу її заснування (1958); також входить до Національного
товариства краєзнавців та Міжнародної асоціації україністів. Заслуже-

Золотий склад редакційного відділу ОННБ (зліва направо):
завідувач Г.Д. Зленко, провідні редактори І.С. Шелестович
та М.Л. Десенко (2005)
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ний діяч мистецтв України (1996); має почесне звання "Зірка української журналістики" (2005); відзначений медаллю "Будівничий
України"; лауреат літературної премії України імені Павла Тичини та
шести інших літературних премій. Указом Президента України від 27
серпня 2006 року № 726 нагороджений орденом "За заслуги" III ступеня.
Одну зі своїх поштівок до Григорія Зленка Леонід Новиченко
закінчив так: "З ходу" прочитав з десяток Ваших етюдів і ще раз відчув,
як вони своїми "деталями" й подробицями розширюють наші й досі
небагаті знання про наше українське культурне минуле. Нових Вам наснаг!"
Повторимо ці слова і у день 80-річчя роботящого письменника,
яке він незабаром відзначатиме (7 листопада 2014 року).

Ростислав Ярославович Пилипчук,
професор, академік Академії мистецтв України
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Життя, сповнене праці,
вражень, натхнення
і творчості

Моє перше знайомство з Людмилою Олександрівною Жирновою
відбулось у потязі Харків-Одеса в
70-ті роки минулого сторіччя. Після складання чергової сесії в Харківському інституті культури ми
разом поверталися до Одеси. Ця
Л.О. Жирнова
кароока жінка відразу привернула
мою увагу, і не тільки своїм крислатим капелюшком, а й як цікавий
співрозмовник. Вона і вірші читала, зокрема і власні, отож час у дорозі
сплив непомітно. Вдруге ми зустрілися вже в нашій бібліотеці. Працювати до нас Людмила Олександрівна прийшла на запрошення тодішнього директора бібліотеки І.Д. Мазуренка, маючи за плечима дві вищі
освіти – педагогічну (російська мова та література) і бібліотечну (бібліотекознавство та бібліографія, інститут закінчила з відзнакою). Був
ще й третій диплом. До нього сьогодні можна поставитися скептично,
а тоді він був важливим для подальшої кар’єри: це був диплом про
закінчення університету марксизму-ленінізму, відділення працівників
науки і викладачів вищих навчальних закладів.
Окрім дипломів, був ще більш як семирічний досвід роботи в
Одеській обласній бібліотеці для дорослих та науково-технічній бібліотеці Одеського політехнічного інституту. Людмила Олександрівна
знала всі бібліотечні процеси: роботу в книгосховищі, у відділі обслу256
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говування читачів, комплектування, в обмінному фонді, секторі масової роботи та відділі бібліографії, на студентському абонементі. Саме
тому вона легко влилася в роботу методичного відділу, була головним
бібліотекарем, спочатку вела питання централізації бібліотек, потім
ще й питання, пов’язані з бібліотечними фондами (комплектування,
збереження, раціональне використання).
Людмила Олександрівна завжди дуже ретельно готувалася до
виїздів в інші бібліотеки південної зони України (загалом їх було понад 80), заздалегідь визначала, на які «вузькі місця» слід звернути увагу, складала спеціальні таблиці, які потрібно було заповнити на місці.
І, звичайно, з великою відповідальністю ставилася до перевірок, які
проводилися в обласних бібліотеках. Звичайний методичний виїзд —
це вивчення роботи обласної бібліотеки та двох районних ЦБС, тобто
методист впродовж п’яти днів мав ознайомитися з кількома напрямами діяльності обласної бібліотеки і чотирьох-шести сільських
бібліотек. Зрозуміло, цю довідку за підсумками перевірки доводилося
писати в останню ніч перед закінченням відрядження.
У методичному
відділі
Л.О. Жирнова
працювала понад 10
років і щороку було по
7-9 (у 1987 році - 12)
тижневих виїздів у
шість областей південної зони України, але
кожного разу при підбитті підсумків вона
хвилювалася так, ніби робила це вперше: адже на засіданні дирекції в
обласній бібліотеці збираються досвідчені фахівці, а тому виступ представника ОДНБ імені М. Горького має бути чітким, конкретним, аргументованим і жодним чином необразливим для тих, хто припускався
257

Скарбниця культури
помилок у роботі, бо Л.О. Жирнова виходила з того, що методист
передусім є помічником, порадником, а не контролером. Крім того,
потрібно було бути готовим відповісти на запитання, часто досить гострі, які завжди виникали після підсумкового виступу.
Людмилу Олександрівну як фахівця високо цінувала бібліотечна спільнота України, свідченням цього є те, що вона неодноразово готувала питання, що виносилися на розгляд Колегії Міністерства
культури УРСР (як самостійно, так і в складі бригад Міністерства
культури УРСР), виконувала також
відповідальні завдання відділу бібліотек Міністерства культури УРСР. У
листопаді-грудні 1979 року, коли в
Україні проводилися взаємоперевірки бібліотечної роботи в областях,
Л.О. Жирнова керувала бригадою бібліотекарів Херсонської області, яка
вивчала стан бібліотечної справи в
Криму, і бригадою бібліотекарів
Кримської області, яка вивчала роботу бібліотек Херсонщини. За підсумками перевірок складала загальну
довідку для міністерства. У 1987 році,
обіймаючи посаду завідувача науково-методичного відділу, очолила
підготовку республіканського семінару-практикуму для директорів
республіканських і обласних бібліотек з питань популяризації
атеїстичної літератури на базі бібліотек Одеської області. Під час методичних виїздів траплялось займатися і вирішенням позапланових
питань. Так, одного разу директор Херсонської обласної бібліотеки
Є.Є. Подольський звернувся до неї по допомогу в розв’язанні його
конфлікту з обласним книжковим колектором. Людмила Олександрівна затрималася у відрядженні — витратила день на вивчення питання
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розподілу колектором дефіцитних видань і обгрунтовано та доказово
на зборах його працівників вказала на іхні.
За десять років роботи у науково-методичному відділі Людмила Олександрівна досконало оволоділа всіма напрямами і всіма формами методичної діяльності. Відмінно справлялася з розробкою методичних рекомендацій, консультуванням колег, підготовкою доповідей
для науково-практичних конференцій, аналітичних оглядів діяльності
бібліотек.
Л.О. Жирнова була справжнім учителем для підлеглих. Її колега Галина Володимирівна Устюжаніна згадує: «Людмила Олександрівна навчила мене у методичній роботі поєднувати творчий підхід з дотриманням чітких правил, що стосуються законодавства та нормативів. Інколи мені здавалося, що вона надто вимоглива. Бувало, ми
сперечалися, коли готувалася до видання чергова ''методичка''. Людмила Жирнова була і є для мене беззаперечним авторитетом у бібліотечній справі, яку я по-справжньому полюбила саме завдяки моїй наставниці. Мене завжди вражали широта її знань та ерудиція. Мені здавалося, що просто не існує книжки, яку б вона не прочитала, або хоча б не
переглянула. З Людмилою цікаво спілкуватися: мені завжди подобались її почуття гумору та самоіронія, її дотепні й щирі вірші, які вона
пише змолоду, її активна життєва позиція. І взагалі все, що вона робить, вона робить з любов’ю до життя».
Людмила Олександрівна — автор низки друкованих праць, серед яких «Изучение и использование атеистической литературы в централизованных библиотечных системах: метод.-библиогр. материалы»,
«Список литературы для изучения укомплектованности фондов ЦБС
Украинской ССР научно-популярной естественнонаучной литературой, а также запросов читателей на эту литературу». Окрім самостійно
виконаних робіт, відредагувала всі науково-методичні праці, підготовлені до видання у науково-методичному відділі впродовж 1986-1988
років.
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1988 року Людмила Олександрівна очолила наукову діяльність
ОДНБ, ставши заступником директора бібліотеки з наукової роботи.
До речі, була єдиною людиною в історії бібліотеки, яка обійняла цю
посаду на конкурсній основі; перед цим було публічне обговорення її
кандидатури на відкритих зборах колективу. Більше на такий крок
ніхто не зважився.
Як заступник директора з наукової роботи Л.О. Жирнова
формувала план наукової діяльності закладу, знайомилася з
підготовленими матеріалами, оцінювала їх науковий рівень і ступінь
готовності до видання, керувала видавничою діяльністю ОДНБ
імені М. Горького. Була головою науково-методичної і редакційної рад
ОДНБ. Організовувала та очолювала роботу дослідницьких колективів
за темами науково-дослідних робіт, брала участь у наукових
дослідженнях у галузі бібліотекознавства і бібліографозтавства, історії
книги, у міжнародних, республіканських, обласних семінарах і
науково-практичних конференціях, виступала з доповідями та
повідомленнями, складала методичні посібники і рекомендації щодо
впровадження результатів науково-дослідної роботи. Вона є
упорядником науково-бібліографічних покажчиків «О.С. Пушкін в
Одесі» та «”Вісник Одеської Комісії Краєзнавства при Всеукраїнській
Академії наук”, 1924-1930 : хронологічний розпис змісту». Те, що
робила чи ініціювала Л.О. Жирнова, завжди було цікавим і
оригінальним. Наприклад, ніхто до неї не торкався таких тем, як
«М.М. Толстой і Одеська публічна бібліотека», «ОДНБ в роки
революції та громадянської війни», «ОДНБ в період окупації Одеси».
Результат цих досліджень — низка виступів і публікацій.
Вона була ініціатором та учасником розробки 5 випусків норм
на бібліотечні процеси, упорядкування збірника «Мы — всем на
удивление — поэты», який вмістив поетичні твори працівників
бібліотеки. На її пропозицію для бібліотекарів міста було створено
міжвідомчу дворічну школу «Дослідник-соціолог». Під час виступів
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вона легко тримала увагу аудиторії, ніколи не читала з аркуша, хоча
текст чи нотатки виступу мала завжди.
Ніколи не догоджала керівництву і не дозволяла собі «командного» тону щодо підлеглих; не викликала до себе «на килим», вважала, що краще поговорити з працівником на його робочому місці. З
часів роботи методистом твердо засвоїла залізне правило: якщо робиш
зауваження і вказуєш на недоліки, обов’язково порадь, як слід вирішити проблему. Ніколи не перекладала відповідальність і провину на інших. Поважала колег з власною думкою і ніколи не приховувала своєї,
навіть якщо вона була відмінною від думки керівництва, завжди намагалася пояснити, чому це питання можна вирішити так, а не інакше.
З десятого класу запам’ятала слова свого класного керівника
про те, що людина завжди повинна мати власну думку, хай навіть
хибну, але людина без своєї думки – ніщо, слимак.
Пам’ятаю такий факт. Наприкінці серпня 1981 року директор
бібліотеки І.Д. Мазуренко запропонував Жирновій терміново виїхати
в Херсонську область за дорученням Міністерства культури України.
Тема виїзду – збір відомостей про довідково-інформаційну діяльність
бібліотек області. І хоча директор довго говорив про те, яким чудовим
фахівцем він вважає Л. Жирнову, вона відмовилася від цього почесного доручення, пояснивши, що це неетично по відношенню до колеги,
головного бібліотекаря С.П. Заславської, яка веде це питання і за кілька днів повернеться з відпустки.
Ось інший факт. У середині 1980-х років адміністрація запропонувала відділам узяти додаткові соціалістичні зобов’язання, так званий зустрічний план, — це було популярним в СРСР. Людмила Олександрівна виступила проти цього, аргументуючи тим, що плани вже
прийняті, обсяги робіт і терміни виконання обґрунтовані нормами, до
того ж час на їх виконяння взято за нижньою планкою і тому про додаткові зобов’язання не може бути й мови. На жаль, адміністрацію
переконати не вдалося.
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Очолюючи відділ, обіймаючи посаду заступника директора з
наукової роботи, не мала «улюбленців». Працівники науково-методичного відділу інколи навіть ображалися на підвищені вимоги до них,
адже донедавна вона була членом їхнього колективу. А все пояснювалося дуже просто: Людмила Олександрівна боялася розмов про те, що
вирізняє «своїх», не хотіла, щоб їй закидали щодо поблажливості до
колишніх колег.
У 1991 році Бібліотека АН УРСР імені В.І. Вернадського провела Перший з’їзд бібліотекарів України всіх систем і відомств.
Міністерство культури України не дозволило бібліотечним працівникам своєї системи брати участь у цьому з’їзді, розраховуючи найближчим часом провести з’їзд під своїм керівництвом. Жирнова була членом оргкомітету з підготовки Першого з’їзду і взяла участь у ньому,
незважаючи на заборону Міністерства культури України.
Ніколи не стояла осторонь життя колективу. Була членом та
головою групи народного контролю, профоргом відділу. Обіймаючи
посаду заступника директора з наукової роботи, пам’ятала про дні народження працівників не тільки своїх «наукових» відділів, а ювілярів
незалежно від посади намагалася завжди привітати особисто, подарувати імениннику невеличкий сувенір і хоч кілька поетичних рядків,
написаних нею з цього приводу. Була активним учасником художньої
самодіяльності. Гарне знання нею бібліотечної справи знайшло відображення в гумористичних сценаріях бібліотечних капусників. Людмила Олександрівна не тільки писала сценарії, а й грала у капусниках, написаних іншими авторами. Для працівників бібліотеки
під гітару співав бардівські пісні
і син Людмили Олександрівни –
Юрій (на знімку), беручи
активну участь у бібліотечних
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святах. Іноді співав разом з мамою, яка була закохана у бардівську пісню і знала їх багато. Серед них низка пісень, написаних сином.
До речі, випадково
побачивши
бібліотечний
капусник «Засідання в давньогрецькій бібліотеці», читачі, члени одеської команди «Ерудит», запросили
бібліотеку до участі в міських іграх ерудитів. Жирнова
майже десять років очолювала бібліотечну команду
«Ерудит» – з 1984 по 1993 рік. Жіноча команда бібліотеки користувалася повагою в місті. У фіналі гри сезону 1984-1985 року команда бібліотеки програла команді «Пищепромавтоматики», в якій було багато
гравців майбутньої збірної Одеси, в тому числі А. Вассерман, з різницею в одне очко. Будучи капітаном команди ОДНБ «Ерудит», ніколи
не «тягнула ковдру на себе», завжди давала можливість висловитися
члену команди, навіть якщо сама знала відповідь. Відповідала тільки
тоді, коли у членові команди не було варіанту відповіді. Людмила
Олександрівна була єдиним капітаном, який жодного разу не програв
капітанського конкурсу.
Улюблене заняття Жирнової – читання. Разом з чоловіком
зібрала домашню бібліотеку – понад чотири тисячі примірників. Сім’я
завжди передплачувала багато журналів і газет. Причому Людмила
Олександрівна із задоволенням читає не тільки художню літературу,
але й науково-популярну з усіх галузей знань. Дуже любить поезію,
сама пише гарні вірші і натхненно іх читає.
У 1980-1981 навчальному році на громадських засадах
Л.О. Жирнова викладала на літературному відділенні факультету громадських професій Одеського гідрометеорологічного інституту. За це
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відзначена подякою ректора інституту. Через товариство «Знання» читала лекції, присвячені творчості О. Пушкіна, Є. Євтушенка, в
Одеській духовній семінарії, на обласних курсах підвищення
кваліфікації при обласному управлінні культури.
Окремо треба сказати про її переконання. Вона атеїстка, завжди була і залишилася нею і тоді, коли в 1990-х роках більшість різко
змінили свої погляди стосовно релігії та церкви. Свої переконання
нікому не нав’язувала, з повагою ставилася до релігійних почуттів інших людей, не випадково ж релігійні погляди називають «свободою
совісті». Так і Людмила Олександрівна вважає, що головне – жити по
совісті. Серед книжок в її домашній бібліотеці є й Біблія, і Коран, і
уривки з релігійних книжок іудаїзму. У 1970-ті роки, коли своєї Біблії
вона ще не мала, то переписала розділ Біблії «Книга Екклесиаста или
Проповедника», насолоджуючись філософсько-поетичним текстом.
Жирнова – людина, схильна до захоплень, азартна, емоційна.
Кожному захопленню віддає багато сил і часу. В молоді роки, разом з
чоловіком, Валентином Михайловичем Кіліченком (інженер, майстер
спорту з гірського туризму, старший інструктор-методист зі спортивного туризму, суддя першої категорії, член маршрутно-кваліфікаційної комісії Одеської обласної федерації спортивного туризму України,
керівник команди з техніки гірського туризму, має посвідчення видатного мандрівника під № 6), подолала не один кілометр просторами тодішнього Радянського Союзу, має розряд зі спортивного орієнтування. Валентин Михайлович і Людмила Олександрівна прищепили любов до мандрівок і своєму синові, Юрку. Він мандрував з батьками з
одинадцяти місяців. Ю. Кіліченко – кандидат у майстри спорту з альпінізму. Тричі здійснював сходження на Гімалайські вершини, двічі
керував сходженням на гори-семитисячники. Онук Гліб, який теж
пише вірші, в 15-річному віці – кандидат у майстри спорту зі стрільби
з лука.
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Вона також завзятий колекціонер. Збирала
значки гербів міст Росії,
мідні монети СРСР, колоди гральних карт, новорічні листівки (має понад дві тисячі), але
найбільше захоплення –
фігурки сов, їх у неї понад
300. Початком колекції
став подарунок однієї з працівниць бібліотеки як капітанові команди
ерудитів. У 1990-х роках захопилася квітникарством. На дачі —
багатюща колекція троянд, ірисів, лілейників та інших видів рослин.
До того ж Людмила Олександрівна пам’ятає їх назви, навіть латиною.
На жаль, її дачна ділянка неодноразово потерпала від «любителів»
прекрасного. Ми розуміємо, що підтримувати всю цю красу в належному стані важко, але нічого не поробиш – у неї черговий роман, цього
разу — з лілейниками.
Свідченням поваги бібліотечних працівників міста до Людмили Олександрівни є такий факт. У 1994 році, до 165-річчя ОДНБ
імені М. Горького, працівники бібліотеки Одеського політехнічного
інституту надіслали вітальну адресу, яка завершується такими рядками:
Но отмечая юбилейные года,
Вы вспоминайте иногда,
Кто заложил тому основу,
прислав на помощь вам Жирнову.
За результатами роботи Л.О. Жирнова чотири рази заохочувалася занесенням на Дошку пошани бібліотеки, неодноразово нагоро265
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джувалася подяками і відзначалася преміями Міністерства культури
УРСР.
Життя Людмили Олександрівни – це приклад служіння
обраній професії, любові й вірності – сім'ї, друзям. Зичимо їй міцного
здоров'я, світлих днів, родинного затишку й добробуту, довгих років
життя.
Лариса Миколаївна Бур’ян,
завідувач науково-бібліографічного
відділу ОННБ імені М. Горького
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Марат Васильович Тетенко:
миттєвості золотої осені

М.В. Тетенко

Марат Васильович Тетенко був вихований своєю епохою: ХХ
століттям, непередбачуваним і карколомним, з його війнами і
революціями, людськими втратами і досягненнями. Це століття
народжувало геніїв і поетів, жорстоких правителів і просто хороших
справжніх, порядних людей, відданих своїй країні, своїй справі і
переконанням.
М.В. Тетенко народився у 1928 році. Йому виповнилося
тринадцять,
коли
почалася
Велика
Вітчизняна
війна.
Чотирнадцятирічним підлітком в евакуації, в далекому Кустанаї, він
працював на заводі, що виробляв міни для фронту.
Як і всі юнаки того часу, Марат мріяв підкорювати небесний
простір. «Все выше, выше и выше стремим мы полет наших птиц», –
повторювали тодішні романтики слова всенародно популярної пісні 1.
Уже в 1944 році, після визволення Одеси, М.В. Тетенко вступає до
Одеської військово-повітряної спецшколи. У 1946-1948 роках він –
курсант Харківського військово-повітряного училища зв’язку. З 1948
по 1951 рік М. Тетенко – командир підрозділу в/ч 40432.

1

«Марш авиаторов» – сл. П.Д. Германа, муз. Ю.А. Хайта (1923).
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Іноді доля робить несподівані повороти, і так сталося, що
надалі Марат Васильович Тетенко пов’язав своє життя з бібліотечною
справою. Це теж висота, але в іншій, духовній, площині. Після
закінчення Харківського державного бібліотечного інституту (1963)
Марат Васильович очолював в різні роки декілька бібліотек, а також
Центральну науково-технічну бібліотеку (ЦНТБ) Одеського центру
науково-технічної інформації.
В Одеській національній науковій бібліотеці імені М. Горького
М.В. Тетенко працював у 1963-1966 роках – методистом, редактором
та завідувачем відділу, а також з 1992 по 2010 рік на посаді головного
бібліотекаря та завідувача (1999-2005) у науково-методичному відділі.
Власне, про ці роки розповімо докладніше, оскільки автор
статті працювала з М.В. Тетенком пліч-о-пліч, переживаючи разом
методичні пошуки, відкриття, розчарування і мрії про щасливе
майбутнє бібліотек. Йому було тоді за 60, це вже осінь життя, але й
осінь буває не менш гарною, ніж весна.
Зараз здається,
що всі 18 років, а не 6,
як це було насправді,
Марат Васильович Тетенко керував відділом.
Він
був
справжнім
лідером завдяки своїй
харизмі, вмінню вирішувати
проблеми,
уважно прислухався до
думок і пропозицій
Колектив науково-методичного відділлу
колег, його поведінка
(зліва направо): А.В. Григорян, О. Воротнюк,
М.В. Тетенко, Г.В. Устюжаніна, І.В. Васильєв завжди була спокійна і
виважена.
(2004)
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Як вважають колеги, Марат Васильович був зразком
справжнього чоловіка, схожого на відомого кіногероя – радянського
розвідника, вишуканого і
розумного
Штірліца2.
Високий,
ставний,
з
військовою виправкою, у
свої 60-70 років він
виглядав молодим. До того
ж,
він
мав
широку
ерудицію, почуття гумору.
Його досвід роботи в
бібліотеках різних відомств З колегами (зліва направо): Л.В. Арюпіна,
у ті непрості 90-ті роки був М.В. Тетенко, Н.Л. Малиновська, Т.В. Богатирьова (1990-ті роки)
потрібним для методиста
як ніколи.
У бібліотеках вирувало нове життя: відкрився доступ до
«спецхранів», вперше ми обмінювалися спеціалістами із зарубіжними
бібліотеками, налагоджувалися зв’язки з українською діаспорою. Саме
в 90-ті роки минулого століття до бібліотечної практики увійшли нові
слова і поняття: «платні послуги», «реклама бібліотеки», «моніторинг
читацьких запитів», «фандрейзінг». У бібліотеки надходила література,
нова і незвична для пересічного читача: це книги, написані діячами
діаспори, та релігійна література, що було новим явищем після епохи
атеїзму. Враховуючи той факт, що ОННБ є методичним центром з
цього питання, потрібно було шукати креативні методичні ідеї. Разом
з Маратом Васильовичем ми обговорювали нові теми методичних
праць, відряджень, бібліотечних заходів. Це був час переосмислення
методичної діяльності: змінились її функції та завдання, методичне
керівництво бібліотечною справою і контроль пішли в минуле. Нові
2

«Сімнадцять миттєвостей весни» – радянський художній телефільм
режисера Т. Ліознової (1973).
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вимоги до методистів – співпраця, творчий пошук, інноваційна
діяльність, навчання бібліотекарів професійних навичок, що
відповідають потребам часу. Вперше ми організовували конференції
та семінари з бібліотечного менеджменту, впровадження
інформаційних технологій, заходи за участі представників української
діаспори.
За активної участі М.В. Тетенка проводилися всеукраїнські та
міжнародні конференції: «Варіанти розвитку бібліотек» (1992), «Рідна
мова – запорука безсмертя нації» (1998), «Духовність і культура у
формуванні особистості та національної самосвідомості» (1999),
«Християнство в історії і культурі України» (2000) та інші.
М.В. Тетенко виступав на
заходах, що ми проводили, з
відповідальністю і, я б сказала, із
задоволенням. Він умів зацікавити
публіку, був поважним і в той же час
дотепним
і
простим.
Публіка
відповідала йому повною відданістю.

М.В. Тетенко виступає
на семінарі
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Наша бібліотека, якщо кого
причарує, то вже не відпустить, її
неможливо не любити. Марат
Васильович
любив
бібліотеку,
ставився до «Горьківки» як до
святині. Багато уваги приділяв
вивченню її основного скарбу –
наших унікальних фондів. Свідчення
цього – низка його статей: «Фонд
ретроспективної періодики ОДНБ
ім. М. Горького – джерельна база для
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вчених Півдня України»3, «Багатства фондів головного книгосховища
регіону на мовах національних меншин України»4, «Газетна Одесика у
фондах ОДНБ ім. М. Горького»5, «Сохранение книжных фондов ОГНБ
им. М. Горького»6.
Коли в 2000 році з ініціативи директора ОННБ імені
М. Горького О.Ф. Ботушанської бібліотека запровадила щорічне
проведення Всеукраїнської виставки-форуму «Українська книга на
Одещині», науково-методичний відділ відповідав за підготовку
головного заходу кожної виставки – «круглого столу». Серед інших
питань
там
обов’язково
обговорювалися
проблеми
комплектування
фондів
бібліотек. Тоді, на початку
ХХІ століття (як, власне, і в
наш час), дуже актуальною
була проблема отримання
нашою
бібліотекою
обов’язкового
примірника.
Марат Тетенко неодноразово
порушував цю проблему на
різних заходах, аж поки у 2002
році
ми
не
отримали
М.В. Тетенко з директором Книжкової
омріяний ОП. Тетенко був
палати України імені І.Федорова
одним із авторів Звернення до
М.І. Сенченком
Президента України, Прем’єр3

Духовність і культура у формуванні особистості та відродженні національної самосвідомості. – О., 1999. – С. 39-42.
4
Конституція України та відродження культури національних меншин
Одещини. – О., 1998. – С. 46-50.
5
Наукова бібліотека в сучасному суспільстві: історія, проблеми,
перспективи : до 185-річчя НБОНУ ім. І.І. Мечникова : сб. ст. – О., 2003. –
С. 128-133.
6
Историческая память. – 2000. – Вып. 2. – С. 48-49.
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міністра та Голови Верховної Ради щодо позитивного вирішення
цього питання7.
Розуміючи важливість національного розвитку України як
незалежної багатонаціональної держави, Марат Васильович мислив
бібліотеку як територію толерантності і злагоди. Вихований на
традиціях гуманізму і наділений природною доброзичливістю, він був
небайдужий до проблем культурного розвитку національних меншин
(на Одещині проживають представники понад 130 націй і
народностей). Марат Тетенко добре знав і постійно спілкувався з
керівниками національно-культурних товариств, був своїм для болгар,
чехів, гагаузів, влаштовував у бібліотеці заходи у співпраці з ними,
виступав з доповідями, публікувався в їхніх виданнях. Запам’яталося,
як національно-культурне товариство «Чеська родина» разом з
бібліотекою декілька років поспіль проводило міжнародні «Гусівські
читання», присвячені національному герою Чехії Янові Гусу.
Відбувалися також і різнобарвні свята болгар і наукові конференції за
участі німців, болгар, молдаван, ромів.
Марат Тетенко любив Одесу. Він тут виріс, знав кожен куточок
цього чудового міста, розумівся на його непересічній історії і культурі,
був особисто знайомий з багатьма відомими діячами науки, культури і
мистецтва, спілкувався з журналістами, краєзнавцями.
Він збирав книги про Одесу, часто був причетний до подій, що
тут відбувалися. Вже у понад сімдесятирічному віці Марат Васильович
відвідував щонедільні екскурсії вулицями Одеси, які організовував
краєзнавець В.П. Нетребський. І сам він залюбки проводив цікаві
екскурсії Одесою для гостей нашої бібліотеки, котрі приїжджали на
семінари чи інші заходи. Але найбільш вдалими, творчими,
насиченими цікавими фактами були екскурсії, які наш колега
проводив у рідній бібліотеці. Він добре знав багатолітню історію
«Горьківки» у найменших її подробицях, міг перелічити всіх
7

див.: Книжковий клуб. – 2000. - № 5. – Додаток.
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попечителів і більшість директорів бібліотеки (а їх було понад 30), або
розповісти про кожну з колишніх будівель і про нинішню, що є
окрасою нашого міста. Нерідко, коли екскурсія замовлялася
заздалегідь, запитували: «А буде Марат Васильович?».
Тривалий час М.В. Тетенко виконував почесну місію
голови ради ветеранів бібліотеки. Він опікувався не
лише працівниками, а й тими
ветеранами війни і праці, котрі
давно вже перебували на
заслуженому
відпочинку.
Тетенко ревно виконував цю
роботу, знаючи проблеми і
потреби людей похилого віку:
Обговорюються справи ветеранів
добивався безкоштовної передплати газет, організовував разом з
адміністрацією бібліотеки матеріальну допомогу та вирішення їхних
побутових проблем. Напередодні свят Нового року, 8-го Березня, Дня
Перемоги ми спостерігали зворушливу картину: Марат Васильович
любовно підписує для ветеранів поздоровлення, обклавшись
різнокольоровими поштовими листівками та конвертами. Коли наші
посивілі шановні ветерани були гостями бібліотечних свят, Марат
Васильович для кожного з них знаходив добре слово. Як правило, він
одразу ж влаштовував фотосесії, подбавши, щоб кожен отримав фото
(які він, до речі, замовляв за власний рахунок). Так само за свій кошт
він нерідко винаймав таксі, щоб доставити ветеранів додому.
М. Тетенко був у дружніх відносинах з колишніми директорами
бібліотеки Антоном Івановичем Ольшанським (1945-1950) та Іваном
Дмитровичем Мазуренком (1963-1984), відвідував їх, розповідав про
події в бібліотеці, адже так важливо, щоб людина похилого віку не
почувалася самотньою.
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Взагалі М. Тетенко часто допомагав людям: кому власними
грошима, кому конкретною справою, наприклад, домовлявся з тими,
від кого це залежало, про надання допомоги в побутових та інших
питаннях. Часом це стосувалось не лише знайомих, а й зовсім
сторонніх людей. Все це він робив з притаманною йому тактовністю і
скромністю, тримаючи в таємниці свої добрі справи.
Марат Васильович Тетенко з тих людей, які були вірними
своїм принципам, раз і назавжди обраному шляху, світогляду,
уподобанням, навіть мріям. Він дуже дорожив дружбою тих, хто
навчався з ним в Одеській військово-повітряній спецшколі, яку
закінчив ще 1946 року.
Колишній «спец», як називали себе його посивілі друзі, був
гордий тим, що цю школу закінчили майбутні герої-космонавти, наші
земляки Г. Добровольський та Г. Шонін.
З 1956 року будинок, де була спецшкола,
належить загальноосвітній СШ № 10,
яка носить ім’я героїв. Щороку
12 квітня, у День космонавтики,
М. Тетенко
збирав
ветеранів
спецшколи, вони шикувалися разом з
нинішніми учнями школи № 10, щоб
віддати шану колишнім авіаторам і
космонавтам. У цій школі силами учнів
та ветеранів було організовано музей
космонавтики, яким опікувався Марат
Тетенко. Довгі роки, аж до своєї смерті,
Марат Васильович був головою ради
ветеранів тієї легендарної спецшколи.
Світ героїки і романтики, як і
"Віват, Король, віват!"
раніше, бентежив, дивував нашого
колегу. Марат Васильович завжди цікавився новинами в галузі
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космонавтики, виступав зі статтями у ЗМІ про досягнення сучасної
космонавтики8, організовував зустрічі з космонавтами в нашій
бібліотеці.
Коли людина талановита, вона талановита в усьому. Марат
Васильович добре знався на поезії, інколи сам пробував писати,
складав також дотепні епіграми. Йому було притаманне почуття
гумору, котре так доречно та мило виявлялось у спілкуванні з
колегами. Так, згадується: якось під час обідньої перерви дівчата
науково-методичного відділу жваво обговорювали щойно куплену
косметику, перебиваючи одна одну, емоційно, із запалом. Я поглядала
на нашого завідувача, якому ми явно заважали (він саме щось писав).
Він підняв голову і промовив: «Я тепер зрозумів, наскільки збідніле і
нецікаве життя у чоловіків». Ще випадок: у відділі при обговоренні
програми занять для бібліотекарів ішлося про консервацію фондів у
кризовий період. «В епоху кризи консервуємо без цукру», – зауважив
Марат Васильович.
Марат Васильович залюбки брав участь у художній
самодіяльності бібліотеки. Йому доручали ролі доброчесних
джентльменів, королів або ж невдах-інтелектуалів. Під час гри іноді
імпровізував. Так, у ролі Іполита (новорічний спектакль, переспів
фільму «Іронія долі, або З легким паром») він підходив до заступника
директора і вимагав: «Намильте, будь ласка, мені шию, ну що вам,
шкода?»
У 90-ті роки бібліотека видала невеличку збірку «Мы – всем на
удивление – поэты»9, де надруковані вірші працівників бібліотеки.
Серед них і вірш Марата Тетенка… про кохання. Ось уривок з нього:

8

Тетенко М.В. Все о космонавтах // Веч. Одесса. – 2001. – 13 мая. – С. 7.
«Мы – всем на удивление – поэты» : стихотворения работников библиотеки /
сост. М.Л. Десенко. – О., 1994. – С. 32.
9
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«Вы» – пограничный столб на границе,
Нарушив которую, можно разбиться,
Разбиться, лишиться всего, что имею,
Всего, что согрето улыбкой твоею.
А потому в одиннадцать тридцять,
Тогда, когда надо решиться… проститься,
Я решаюсь, прощаюсь…
Якось на день народження Марата Васильовича редакційний
відділ подарував йому листівку, де Марат був зображений у вигляді
ангела. «Таким ми вас бачимо», – сказали колеги. Іменинник
посміхнувся і сказав: «Уже скоро…»
Помер Марат Васильович Тетенко на 83-му році життя, на
початку осені. Ховали його 2-го вересня, коли святкувався День міста,
яке він так любив.
Відтоді минуло чотири роки, майже щодня ми його згадуємо. У
відділ прийшли нові працівники, які його не знали, але таке відчуття,
що він поряд, бо згадується без смутку і сліз, як щось добре, осяяне
спокоєм, лагідне і світле.
Галина Володимирівна Устюжаніна,
головний бібліотекар науково-методичного
відділу ОННБ імені М. Горького
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Бібліотека
як науковий центр
Півдня України

Сергій Андрійович Андронаті,
академік НАН України, заслужений діяч науки і техніки України, голова
Південного наукового центру НАН і МОН України, член наглядової ради
ОННБ імені М. Горького

Відзначення 185-річчя заснування ОННБ імені М. Горького –
це віха не лише в житті закладу, але й у культурному житті усього південного регіону. З огляду на те, що це перша публічна бібліотека на
теренах України, вона займає особливе місце в її історії, є носієм
певних традицій, які, незважаючи на увесь драматизм попередньої
епохи, не зникли і поступово відроджуються.
Не помилюся, якщо скажу, що в житті багатьох одеситів, у першу чергу науковців, «Горьківка» займає особливе місце, адже багато
хто серед них, ще будучи студентами, занурювалися у світ знань в її
благодатній тиші. Магнетизм бібліотеки не лише в унікальності її фонду, чудовій модерній архітектурі, багатій історії, розгалужених зв’язках, але й у фаховості та уважності співробітників.
З моменту заснування, у вересні 1829 року, її фундатори, покровителі та очільники намагалася формувати бібліотечний фонд за
принципом універсальності. Перевагу надавали раритетним виданням, науковій літературі, періодичним виданням з усіх галузей знань,
особливо тих, які вважалися пріоритетними для народного господар278
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ства: торгівля, транспорт, сільське господарство, медицина і суміжні з
ними науки. Це створило підґрунтя для розвитку науки, літератури,
мистецтва не лише нашого міста, але й ширшого географічного
простору.
Становлення і розвиток бібліотеки, як відомо, уможливили інтелектуали, наближені до графа М.С. Воронцова, які переважно групувалися навколо першого франко-російського друкованого органу – газети «Одесский вестник». Створення одеської публічної бібліотеки, на
відміну від інших подібних закладів тодішньої Російської імперії, було
ініційоване одеситами і фінансувалася вона з міського бюджету – це
дійсно дітище громадськості, наслідок зрілості та динамічності розвитку молодої Одеси.
Важливо, що бібліотека і на сучасному етапі свого розвитку
підтримує тісний зв'язок з громадськістю, культосвітніми та науковими установами країни, впроваджує нові технології, підтримує вітчизняне книговидавництво та книгорозповсюдження.
Від Південного наукового центру НАН, членів наглядової ради
ОННБ імені М.Горького, від себе особисто вітаю колектив бібліотеки з
185-річчям та бажаю наснаги, нових наукових проектів, плідної діяльності.
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Фонды ОННБ –
надежная база
для исследований

Вадим Андреевич Лисенко,
доктор технических наук, профессор архитектуры и реставрации,
заведующий кафедрой ОГАСА, академик Строительной академии Украины,
Инженерной академии Украины
Без книги – в мире ночь, и ум людской убог…
Без книги, как стада, бессмысленны народы.
В. Гюго

С ОННБ имени М. Горького связана так или иначе вся моя
жизнь. Моя судьба сложилась так, что я с 1946 года живу на расстоянии в полквартала от библиотеки, в доме (великолепном сооружении
из лицевого красного кирпича), который своим боковым фасадом выходит в живописный двор библиотеки. В то время его еще обрамляла
кованная металлическая ограда, через которую в переулок, ранее Софиевский, Библиотечный, а ныне Ляпунова, свешивались цветущие
ветви громадных кустов жасмина. Там же, ближе к ограде, были посажены, и слава Богу, сохранились до наших дней, три редчайших реликтовых дерева гинкго билоба. Всю свою жизнь я каждый день хожу
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мимо библиотеки: сначала на занятия в 105-ю школу (в 1946 – 1955),
затем – в строительный институт…
Кстати, младшие школьники летом ходили читать и рассматривать журналы в «летнюю» библиотеку, которая регулярно устраивалась в палисаднике, слева от античного портика здания библиотеки. А
начиная с 5-6-го классов и до 10-го, мы, школьники, посещали библиотеку: летом, в жару, читать книги и журналы, зимой – готовиться к
урокам: истории, физики, химии, а особенно часто – читать классиков
и писать сочинения по русской и украинской литературе. В те времена
мы неплохо знали русский и украинский языки, а книги тогда занимали очень важное место в жизни всех слоев общества нашего города, да
и всего Советского Союза.
Я не литератор и не мастер создавать хвалебные оды чему-либо
или кому-нибудь. Поэтому мне хотелось бы по мере сил отразить некоторые основные аспекты моей деятельности, связанные с библиотекой.
Из более 300 опубликованных мною научных работ, более 20
проектов, 5 авторских свидетельств на изобретения, более 120 работ
подготовлены при помощи Библиотеки. Среди них работы, посвященные непосредственно самой библиотеке: «Одесская городская имени
Императора Николая II публичная библиотека», «Архітектурноконструктивні особливості будівлі Одеської публічної бібліотеки»,
«Эволюция архитектурно-конструктивных и технологических особенностей возведения объектов просвещения» (на примере Одесской государственной научной библиотеки имени М. Горького). Разработка
ряда проектов, посвященных Одессе, в частности планетария, лютеранской церкви (с приспособлением под органный зал), реконструкция жилых домов ХIХ века, реконструкция и модернизация лечебного
корпуса отдела реабилитации ГКБ-II, реконструкция исторического
центра города, техническое обследование и разработка мероприятий
по обеспечению эксплуатационной надежности лабораторного корпу281
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са Института глазных болезней и тканевой терапии им. В.П. Филатова,
рекомендации по очередным мероприятиям, направленным на стабилизацию и защиту строительных конструкций Одесского театра оперы
и балета и др.
Без помощи Библиотеки и ее сотрудников не были бы подготовлены проекты, среди которых – обследование и концептуальное решение проекта реставрации южного комплекса Ангкор-Ват (Камбоджа); фрагмента реконструкции побережья Лангедок-Руссийон (Франция); проект реконструкции и модернизации мечети в г. Чарджоу,
православной церкви в г. Байрам-Али (Туркмения), а также работы
«Реставрация и консервация памятников архитектуры, истории,
культуры», «Рекогносцировочное обследование комплекса сооружений Аккерманской крепости», «Гармонизация архитектурно-исторической среды г. Одессы», «Майбутнє Одеси в її минулому: місце
архітектурно-історичної перлини в європейській культурі», «Гигантская (Потемкинская) лестница в г. Одессе – конструктивно-материаловедческие аспекты в исторической ретроспективе», «Стилистические и архитектурно-конструктивные особенности византийского зодчества» и др.
Более десяти лет я собирал материалы для фундаментальной
монографии «Архитектура: хроноэволюция архитектурных форм,
конструкций и материалов» (О. : Оптима, 2014. – 1700 с. : ил.). С чувством благодарности вспоминаю, как работал в Библиотеке, в отделе
редких изданий и рукописей, изучая оригиналы многотомных фолиантов Морозова, Павсания, Грегоровиуса, в отделе искусств.
Существенную помощь сотрудники Библиотеки оказали мне в
подготовке к проведению и участию в конференциях, профессиональных выставках, симпозиумах: «Инженерно-строительным вузам 50
лет» (ВДНХ УССР. Киев, 1980); «Новые строительные материалы и
технологии» (ВДНХ УССР. Киев, 1980); «Вклад ученых вузов в ускорение научно-технического прогресса» (Минвуз УССР. Киев, 1981); «Ма282
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териалоемкость» (ВДНХ УССР, павильон «Межотраслевые выставки».
Киев, 1981); «Подготовка кадров для областей строительства и строительных материалов народного хозяйства СССР» (ВДНХ СССР, павильон «Народное образование». Москва, 1982); «Реставрация и консервация памятников архитектуры» (Италия, Генуя, 1982); «Сохранение
памятников архитектуры, истории и культуры» (НРБ, Варна, 1982);
«Экономия материальных ресурсов в строительстве» (ВДНХ СССР.
Москва, 1982); «К 90-летию со дня рождения первого послевоенного
главного архитектора г. Одессы А.О. Лисенко» (Историко-краеведческий музей, Одесса, ноябрь-декабрь 1997); «Монастыри Одесщины»
(Историко-краеведческий музей, Одесса, октябрь 1998); «Одесский
модерн» (Историко-краеведческий музей, Одесса, ноябрь 1998); “Артпроект «Берег»” (Управление культуры Одесской облгосадминистрации, Одесский музей западного и восточного искусства. Одесса, июньиюль 1999). Раздел: Архитектура побережья; Ежегодный международный симпозиум RUR «Реставрация, реконструкция, урбоэкология»
(1998-2012); «Дом-ЭКСПО…», 2000-2014 (Выставочные павильоны
морского вокзала. Одесса. Раздел дипломных проектов по реставрации и реконструкции); «Одесский дом…», 2001-2014 (Выставочный
павильон морского вокзала. Одесса. Раздел дипломных проектов по
реставрации и реконструкции); научный семинар «Инженерная архитектоника, реставрация, реконструкция, урбоэкология (АРРК)»
(ОГАСА, 2009-2014).
Естественным и современным направлением просветительской работы, популяризации достижений в области архитектуры, реставрации, строительства, реконструкции и воссоздания зданий и сооружений Одесского региона в моей профессиональной деятельности
стала подготовка цикла телевизионных программ «Архитектура Одессы» (1994-2014, более 60 сюжетов), в создании которых следует отметить важную роль научных и краеведческого отделов Библиотеки.
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Материалы Библиотеки очень помогли в процессе подготовки
и осуществления международных проектов в области архитектуры и
строительства: ИКОМОС, ЮНЕСКО, Европа Ностра, ИККРОМ (Украина, Россия, Франция, Германия, Польша, Болгария, Камбоджа, Италия, Венгрия, Грузия, Армения, Эстония, Литва, Молдова, Туркмения
и др.).
С особенной благодарностью хотелось бы отметить вклад Библиотеки при работе над книгой «А.О. Лисенко. Эссе об архитектуре
Одессы, фрагменты монографии, фельетоны, путевые заметки», посвященной памяти моего отца, первого главного послевоенного архитектора Одессы. Здесь много материалов о его ближайшем окружении, о
событиях и людях, близких нашей семье. В доме моего отца, архитектора А.О. Лисенко, регулярно собиралась на музыкальные, художественные и театральные вечера интеллектуальная элита города:
К. Данкевич, З. Добродеева, Е. Кедрова, И. Гайдаенко, И. Рядченко,
Г. Топуз, П. Злочевский, Л. Заднепровский, М. Бельчиков, Н. Шаповаленко, М. Замечек, Н. Каневский, А. Копылов, В. Кремляков, Л. Павловская, Т. Фраерман, Б. Тандарин, З. Зейлигер, Ю. Буяченко,
О. Благовидова, А. Фоменко и др.
Неоценимую помощь оказали мне сотрудники отдела краеведения «Одессика», предоставив возможность поработать над историко-техническими документами: «Кондиции подряда постройки здания
Одесской городской библиотеки» (1904); Нестурх Ф.П. «Проект городской публичной библиотеки» (1904); «Технические условия к постройке здания Одесской городской публичной библиотеки» (1904),
которые были необходимы для подготовки монографии «Конструктивно-технологическая архитектоника уникальных общественных
зданий конца 19-го – начала 20-го века на примере здания Одесской
публичной библиотеки».
Мой профессиональный и жизненный опыт дали мне возможность познакомиться и работать с самыми различными способами по284
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лучения информации. Безусловно, современные информационные
технологии, связанные с Интернетом и другими прогрессивными методами, позволяют ускорять и в ряде случаев успешно контролировать выполнение самых сложных архитектурных и конструктивных
задач. Однако я полагаю, что наиболее надежной базой для любой достаточно интеллектуально достоверной работы может являться лишь
глубокое изучение рукописей, документов, книг, монографий, находящихся в таких великолепных сокровищницах человеческого знания,
как Одесская национальная научная библиотека имени М. Горького.
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Сокровищница отечественной
и мировой культуры

Юрий Александрович Письмак,
художник, искусствовед, историк архитектуры, академик
Инженерной академии Украины, член Национального союза
архитекторов и Национального союза журналистов Украины,
Международной федерации журналистов (IFJ) и Международной федерации по вопросам сохранения культурного наследия
EUROPA NOSTRA, преподаватель Архитектурнохудожественного института ОГАСА

Одесская национальная ордена Дружбы народов научная библиотека имени М. Горького – это поистине сокровищница
отечественной и мировой культуры. Историческое здание библиотеки
смело можно назвать шедевром архитектуры. Возведенное в начале
ХХ века по проекту выдающегося зодчего Федора Нестурха, оно и
сегодня является одним из красивейших зданий нашего города. Но не
только этим дорога моему сердцу «Горьковка». На мой взгляд, главное
ее достояние – замечательные люди, посвятившие свою жизнь
благородному служению Книге и читателям. Они излучают свет добра,
являясь воплощением культуры и проявляя самое доброжелательное
отношение к читателям, ко всем, переступающим порог Храма
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Культуры. Возможно ли в рамках ограниченного объема статьи
перечислить имена всех достойных людей, вносящих свою лепту в
общее дело? Значимость их каждодневного труда трудно переоценить.
Иногда, поработав с литературой в главном читальном зале или в
отделах библиотеки, буквально ощущаешь просветление в голове, а
выйдя за пределы здания, осознаешь себя обновленным, обогащенным
новыми знаниями человеком. Волшебный мир искусства! Сколько
прекрасных произведений художников, сколько жемчужин и
драгоценных камней человеческой мысли, заключенных под
обложками книг, ждут встречи с читателями?
К числу наиболее значимых событий моей жизни следует
отнести проведение в 1998 году в здании Библиотеки имени
М. Горького моей второй персональной выставки «…И упала Звезда
Полынь», посвященной 12-й годовщине Чернобыльской катастрофы.
Инициатором проведения персональной выставки одесского
художника-чернобыльца Юрия Письмака выступила возглавлявшая
отдел по связям с общественностью ОГНБ Ольга Георгиевна Чиркова.
Глубоко символичным представляется, что на выставке было
экспонировано 12 моих картин, посвященных Чернобыльской
трагедии – трагедии планетарного масштаба. Открытие выставки
состоялось 27 апреля 1998 года. За ним последовала серьезная статья
об этой выставке «Чаша Чернобыля», опубликованная 5 мая в газете
«Одесский вестник». Ее автор – одесский писатель, поэт, журналист,
участник ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС,
заслуженный работник культуры Украины А.Ф. Михайлевский дал
позитивную оценку выставке. Мне сообщили, что выставку моих
«чернобыльских» произведений посетила известная французская
художница, большой друг Одессы, удостоившаяся впоследствии за
большие заслуги перед нашим городом звания «Почетный гражданин
Одессы» – Сюзанна Савари, которая просила передать мне самые
добрые слова и наилучшие пожелания.
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Следуя прекрасному примеру предшественников, мы,
сотрудники кафедры архитектурных конструкций, реставрации и
реконструкции зданий, сооружений и их комплексов ОГАСА, с
удовольствием принимаем участие в акциях «Подари библиотеке
книгу», передавая в фонды ОННБ имени М. Горького издания нашей
кафедры, а также редкие книги на немецком языке с автографами,
приобретенные во время поездки в ФРГ в 2000 году. Приятно
осознавать, что во многих сборниках научных трудов, хранящихся в
библиотеке, опубликованы статьи автора этих строк. Среди почти
двух сотен публикаций, более ста двадцати – научные статьи,
посвященные проблемам сохранения культурного наследия,
реставрации и изучению памятников зодчества, опубликованные в
специализированных изданиях. Их написание вряд ли стало бы
возможным без работы с библиографическими источниками в стенах
нашей любимой библиотеки.
Надолго в памяти остаются впечатления от участия во всеукраинских выставках-форумах «Українська книга на Одещині», от общения с коллегами и единомышленниками из Одессы, Санкт-Петербурга,
других городов мира на презентациях новых книг. Участие в научной
конференции «Памяти Александра Романовича Воронцова – дипломата, сенатора и государственного канцлера Российской империи (17411805)», проходившей в библиотеке 21 декабря 2005 года, и
выступление с докладом «О традиции сотрудничества Воронцовых с
великими архитекторами (Растрелли, Камероном, Львовым,
Харрисоном и Блором)» – также одно из ярких воспоминаний. Особо
запомнилось также участие во Всеукраинском симпозиуме
“Бібліотечні будівлі в контексті сучасної моделі інформаційнокомунікативної діяльності
бібліотек України”, посвященном 100летию завершения строительства здания библиотеки: выступление с
докладом и последовавшая за этим публикация статьи в изданном
ОННБ имени М. Горького научном сборнике.
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Как многолетний читатель и друг Библиотеки, не могу не
отметить огромные заслуги ее генерального директора, заслуженного
работника культуры Украины Ольги Федоровны Ботушанской, много
лет возглавляющей большой коллектив. Спасибо вам, дорогие
сотрудники «Горьковки», за теплоту ваших сердец, за все добро,
которое вы так щедро дарите людям. В честь славного юбилея нашей
Библиотеки вам – все самые наилучшие пожелания!

289

Скарбниця культури

Рука сотрудничества

Евгений Голубовский,
журналист, библиофил, вице-президент Всемирного клуба одесситов

Одной из магистральных задач Всемирного клуба одесситов с
момента его возникновения была издательская деятельность. Не
преувеличиваю, так как 7 ноября 1990 года, в день открытия Клуба, мы
выпустили первый номер газеты «Всемирные одесские новости»,
затем пришла очередь альманаха «Дерибасовская-Ришельевская», и
вот в марте 2014 года уже выходит его 56-й выпуск. Параллельно
выпускались книги, воскресавшие забытые имена, забытые издания…
И вся эта работа была бы немыслима без сотрудничества с Научной
библиотекой имени Горького, с людьми, не только хранящими и
изучающими книгу, но и охотно включающимися в процесс создания
новых изданий.
Почти в каждом номере нашего альманаха «Дерибасовская-Ришельевская» публикует свои статьи заведующая отделом искусств Татьяна Щурова, представляя старые одесские периодические издания и
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редкие книги. И замечательно, что в результате ее публикаций родилась книга «Благоухающий пепел». К двухсотлетию Одессы в 1994 году
Всемирный клуб одесситов переиздал (увы, почти кустарным способом) настоящую энциклопедию одесской жизни – «Старую Одессу»
А.М. Дерибаса. Но мы все хорошо знали, что книга вышла впервые в
1913 году, а Александр Михайлович Дерибас продолжал писать
очерки, воспоминания, публиковать их в периодической печати. И вот
усилиями коллектива Библиотеки имени М. Горького под
руководством О.Ф. Ботушанской в 2004 году был издан второй том
«Старой Одессы», собраны статьи, которые для читателей были мало
доступны, ибо были рассеяны в старых одесских газетах и журналах.
Как часто я сейчас слышу: книги уходят в прошлое, библиотеки уходят в прошлое, достаточно «погуглить» и все найдешь, все будешь знать.
Позволю себе высказаться жестко – так говорят малограмотные люди, те, кого А.И. Солженицын называл «образованщиной».
Замечательно, что есть Интернет. Не выходя из дому, можно
найти то или другое слово у В. Даля или в словаре Брокгауза и Ефрона,
прочитать сегодняшний «Новый мир» или киевскую «Радугу»… Но
сколько бы изданий ни сканировали, нужно понимать, что тысячи газет и журналов XIX века, не говоря уже о более ранних, не попадут во
Всемирную сеть (правда, в Голландии оцифровали все старинные газеты, но нам пока далеко до Голландии…).
Первой книгой в серии «Возвращенные имена», выпущенной в
2000 году Всемирным клубом одесситов, был сборник стихов замечательного поэта Анатолия Фиолетова «О лошадях простого звания», и
на второй странице была благодарность тем, кто помогал в поисках
стихов, фактов биографии поэта. В этом ряду первой была названа
Библиотека имени М. Горького.
Нет, книга не исчезнет, библиотеки не исчезнут, как с появлением фотографии не исчезла живопись, и театры не закрылись с появ291
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лением кинематографа. Более того, именно в книгах, в библиотеках
будут находить новые факты, новые повороты мысли, все то, что
способствует рождению следующих книг. Интернет облегчит работу
библиотекарей (дай Бог!), поможет студентам и школьникам, но, увы,
в чем-то помешает ученым. На наших глазах – разоблачение псевдоученых (докторов и кандидатов наук), скачавших свои диссертации из
Интернета.
Мысль опережает то, что уже было написано. Иначе не было
бы прогресса. А фундаментальная библиотека помогает опираться на
мысли, тексты, оставшиеся в стороне, не воспринятые современниками.
В Одесской национальной
научной библиотеке имени
М. Горького много лет я вижу не вспомогательную силу, а
равноправного соратника, порой инициатора журналистских,
писательских проектов.
Как в храм входишь в Музей книги (помню, какой профессиональной заведующей отделом редких изданий и рукописей была в
90-е годы Лина Арюпина – ныне заместитель генерального директора
библиотеки по науке), как к жемчужинам прикасаешься к автографам,
там собранным, к иллюстрированным изданиям, обогащающим художественное восприятие текста.
Как необходима библиотеке и читателям «Одессика», задуманная когда-то Александром Михайловичем Дерибасом!
Назвал одного из столпов библиотеки. Но память подсказывает имена А.Н. Тюнеевой, Г.А. Каширина, Л.М. Смычок, И.Б. Шайкевич, С.А. Мурадяна, Г.Д. Зленко, И.Э. Рикун, И.С. Шелестович,
М.Л. Десенко, О.М. Барковской… Они хранили и хранят, приумножали и приумножают сокровища библиотеки.
Бесценен культурный пласт, который накопило человечество.
Этот пласт открыт для работы. И поэтому безмерная благодарность
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всем энтузиастам и подвижникам книги, бережно донесшим до нас эту
сокровищницу!
Мы выпустили три тома произведений Владимира Жаботинского, но газетные полосы дают возможность собрать его одесские
фельетоны. Мы выпустили книгу Власа Дорошевича «Одесса, одесситы и одесситки», но и его фельетоны можно найти на старых газетных
страницах… А значит, впереди новые совместные издательские
проекты.
Мы протягиваем руку сотрудничества, нам протягивают руку
сотрудничества – и в этом залог непрерывного развития не только
книжного дела в Одессе, но гораздо шире – культурного пространства
Одессы.
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Так улыбнулась
судьба…

Ростислав Александров,
краевед, журналист, лауреат муниципальной
премии «Золотое перо»

Библиотека наша, конечно, не театр, но и она зимой и летом
начинается с вешалки, то бишь – с гардероба, где можно услышать:
«Что-то давненько вас не было!», «Вы надолго?» или заботливое и
предупреждающее: «У нас сегодня прохладно!». Как не улыбнуться такому началу? А дальше, как говорится, больше, но фамилий называть
не стану, поскольку не осталось бы места для всего другого. Но пусть
каждый из тех, кто раньше читателей приходит и позже них уходит из
нашей «Горьковки», знает, что все тепло этих строк и признательность
автора обращены к нему.
На входе в вестибюль как можно приветливей здороваешься с
дежурной, не вежливости ради, а в благодарность за то, что тебе рады
так, как если бы ты в гости к ним домой пришел.
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В зал каталогов хоть десять раз на день заходи, никто не посетует на это, и каждый раз встретят тебя так, будто сегодня ты там
впервые появился.
Те, кто принимают заказы на книги, хоть и по другую сторону
окон находятся, далекими не становятся.
Когда в отделе ретроспективной периодики привозят на
тележке толстенную подшивку старинной одесской газеты, то поначалу возрадуешься возможности переброситься одним-двумя словами с
теми, коих знаешь давно, коим благодарен всегда.
В отделе искусств будто в театре оказываешься, в концерте или
на выставке с той счастливой разницей, что тут ты не сторонний зритель, слушатель, посетитель, который по сути сам по себе, а читатель,
всегда желанный и точно так же всегда благодарный за помощь, за
дружбу, за радость общения.
А в отделе краеведения не просто сотрудницы, но доброжелательные коллеги, которые все, что знают, не скрывают, что имеют, то
не прячут, и помогают хоть на миг, хоть на час «оказаться» в старой
Одессе.
В отделе редких изданий прикасаешься к тому бесценному, что
время пощадило, а теперь берегут те, которых чужими людьми назвать
не просто нельзя, но это будет грешно.
Если же случается выпустить книжку, то первым делом несешь
ее без различия должностей тем, без щедрой помощи которых она никоим образом не могла бы появиться.
Бывает, что в каком-то отделе тебе сегодня делать нечего, но
ты все равно туда непременно зайдешь, чтобы повидаться-пообщаться, как заходят к друзьям на огонек.
Давние друзья мои не стали библиографами ― так распорядилась судьба. Библиографы стали друзьями ― так улыбнулась судьба.
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Верные лоцманы
в океане знаний

Светлана Григорьевна Крижевская,
художник, член НСХУ, преподаватель Южноукраинского национального
педагогического университета имени К.Д. Ушинского

Каждый раз, проходя или проезжая по улице Пастера, я задерживаю взгляд на этом благородном здании с солидным портиком и
фигурами кариатид над вторым этажом. Похоже на храм или дворец.
Действительно, это и храм – разума, знаний, творений интеллекта
многих поколений, и дворец – музей искусства слова и гения человеческого. Научная библиотека имени Горького, «Горьковка», как ее
любовно называют одесситы.
Если подумать, то с нею у меня связана вся жизнь. И не только
моя, но и моих родителей. Хранится дома читательский билет моей
мамы еще с далеких пятидесятых годов, увы, минувшего века. Здесь
она работала над диссертацией по спортивной медицине, которую
потом отдала защищать своему коллеге, потому что была женой
художника, и пришлось служить другой музе. Отец тоже пользовался
бесценными фондами «Горьковки» как читатель, а впоследствии
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помогал решать
хранилища.

проблему

завершения

«долгостроя»

нового

Я приходила сюда еще школьницей, за ручку с родителями.
Потом сама, уже будучи студенткой «Грековки» часто засиживалась
над книгами по истории и теории искусства, писала диплом по перспективе. А по ходу дела увлекалась и «раскопками» интересных материалов в периодике, рылась в словарях, справочниках,
энциклопедиях – трудно сейчас все перечислить. Ведь знания – как
ниточка, за которую потянешь, и начинает разматываться
бесконечный клубочек длиною в жизнь. Ведь история искусства
затрагивает и общую историю, и философию, и географию. Это – как
взгляд из космоса.
Теперь я вожу сюда своих студентов и с удовольствием наблюдаю выражение восторга и удивления на их лицах, когда мы входим
под эти великолепные своды. А на пороге нас радушно встречают библиотекари – верные лоцманы в океане знаний. И очередное поколение
читателей будет часами рыться в книгах в поисках материалов для
курсовых, дипломных и магистерских работ.
Два года – о, счастье! – я проработала в этих святых стенах, помогая создавать новый отдел, Канадско-украинский библиотечный
центр. Интересной формой работы стало и проведение в библиотеке
художественных выставок. Это так здорово – книги и живопись!
Каждый раз, представляя новую выставку, я страшно волновалась и
всегда чувствовала дружескую поддержку сотрудников отдела
искусств. Спасибо им за их подвижнический труд, спасибо дорогой
«Горьковке» за то, что она у нас есть.
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Імпресії до ювілею

Сергій Савченко,
заслужений художник України

Бібліотека дає переконливу мотивацію характеру сучасної
людини…
Сама аура Одеси, цього кордону материкової тисячолітньої
степової культури з бризом відблисків заморських цивілізацій,
визначила її культурний простір як своєрідну трансформацію
полярного.
І тут найстаріша бібліотека, цей архів багатомірного
наповнення, своєю присутністю в просторі справляє магічну дію в
захисті свідомості.
З почуттям вдячності згадую період поглиблення контактів з
нашою бібліотекою. Досі пам'ять береже перші світлі враження від
щирості та гостроти уваги до суб’єкта, себто відвідувача, при деякій
суміші трохи підкресленого дистанціювання охоронця з незмінним
подихом процесу безупинної селекційної роботи розуму… Згодом
атмосфера чітко впорядкованої тиші наповнюється відчуттям
домінуючого в усьому професіоналізму.
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Коротким текстом можливо торкнутися зовсім малого аспекту
діяльності нашої Одеської національної наукової бібліотеки. Доля
подарувала мені дуже теплі дружні контакти з тими чудовими людьми,
що постійно наповнюють зміст цього світлого образу.
І тут я зауважив би, що тема деякого герметизму, яка
асоціювалася з характером, певною мірою відокремленості
бібліотекаря від пульсуючого життя, в даному плані – одеського
мистецького простору, стоїть на якійсь зовсім далекій відстані від
реалій.
Я можу навести лише невеликий план широких інтересів
відділу мистецтва, який проявляють своєю діяльністю Тетяна
Василівна Щурова та Ольга Михайлівна Барковська.
Їхня
подвижницька праця над упорядкуванням матеріалів з мистецького
життя Одеси в єдиний історичний ланцюг формує його хроніку з
достатньо ґрунтовною достовірністю.
Конкретні проекти й акції у бібліотеці та разом з бібліотекою
певною мірою визначають статус тих тенденцій, що характеризують
обличчя нинішньої Одеси.
Безумовно, присутність представників відділу мистецтв та
директорки бібліотеки Ольги Федорівни Ботушанської на вернісажах
сприймалась як почесна нагорода.
З особливим щемом згадую уважне опікування кожним
талантом, особливо коли він незахищений від тяжкої хвороби або
інших проблем. Наче сестри милосердя наші милі «товаришки»
допомагали допитливому розуму всією необхідною йому інформацією.
При потребі, як то було у випадку з чудовим художником-графіком
Ігорем Марковським, коли відділ мистецтв взяв над ним дружню
опіку, окрім усього іншого, було ініційовано упорядкування
матеріалів до каталогу творчого доробку видатного одеського майстра.
З рідкісним альтруїзмом наші пані Тетяна та пані Ольга контролювали
увесь процес. І це далеко непоодинокий приклад…
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Відділ мистецтв вирізняється в порівнянні з музеями тим, що
збирає яку тільки можливо інформацію про художників. До програми
інформаційного наповнення входить збір каталогів, альбомів,
буклетів, запрошень, афіш виставок, публікації в журналах, газетах,
себто бібліотека проводить унікальну роботу з формування
бібліографії художників. Архівна інформація зблокована по кожному
автору персонально. Окрім того, збираються матеріали і по творчих
об’єднаннях художників, що своєю діяльністю активно живили і
живлять мистецький простір Одеси. Відділ мистецтв має також цікаву
колекцію творів одеських художників, що є винятковим явищем в
історії бібліотечної справи в Україні.
Співробітництво з нашими бібліотекарями було важливим ще
й тим, що воно мало риси актуальності. А формат контактів
забезпечував реалізацію пам’ятних нам усім проектів. Зокрема
виставки, що ми їх проводили в читальних залах, – як у малій залі
відділу мистецтв, так і в головній читальній залі… Можу назвати хоч
би кілька виставок творчого об’єднання «Мамай». Приміром,
пам’ятною була виставка малярства в серпні 2001 року. У грудні 2001
року з переходом у січень 2002-го відбулася виставка оригінальної
графіки чотирьох членів творчого об’єднання «Мамай» – «Різдвяні
версії». Проведені акції закріпили наші творчі контакти та розвинули
їх у новий модерний формат.
… При неабиякій активній взаємодії з носіями нових ідей
важливо виділити і великий інтерес відділу мистецтва до історичних
розвідок. Так, на особливу увагу заслуговує ретельність проведеного
Ольгою Барковською дослідження з історії славнозвісного
«Товарищества южнорусских художников». Результатом роботи став у
2000 році вихід друком цілого тому надзвичайно цікавого з наукової
точки зору матеріалу.
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У 2012 році був виданий чудовий біобібліографічний довідник
«Общество независимых художников в Одессе» (діяло в 1917-1920
роках), упорядкований знову ж таки Ольгою Михайлівною.
2001-2002 роки активізували наші зв’язки з бібліотекою. Члени
творчого об’єднання «Мамай» були запрошені надати матеріали для
наукового видання бібліотеки «Черный квадрат над Черным морем».
Цей збірник вражає ретельністю збору інформації і є свого роду
унікальним дослідженням з історії авангардних тенденцій одеського
арт-простору за останніх 100 років, від появи перших програмних
візій абстрактного формотворення Василя Кандинського. Він є одним
з перших у наш час свідчень життя і творчості одеських мистців, які
створили славу і гордість Одеси, що органічно сприймалась як
активний учасник творчих процесів широкого контексту буремного
двадцятого століття. У книзі вдало систематизовані як документальні
текстові матеріали, так і достатньо великий візуальний ряд історичних
фото та репродукцій з насиченого життя одеського мистецького
простору. Ця книга настільки потужно прозвучала, що невдовзі стала
раритетом.
Активні творчі контакти відбувалися під час підготовки до
святкування 150-ї річниці від дня народження К.К. Костанді. Наше
творче об’єднання «Мамай», за подачею скульптора Миколи
Степанова, домоглося від тодішньої міської влади оголошення 2002
року Роком Костанді. До цієї акції активно підключилися директорка
бібліотеки О.Ф. Ботушанська разом з відділом мистецтв. Їх високий
професіоналізм допоміг конструктивній організації групи фахівців, а
саме – працівників художнього музею, мистецтвознавців, художників
– в успішно діючий оргкомітет.
У цілому за багато років співпраці з бібліотекою склалося
неспростовне враження, що в цьому закладі працюють самі лише
зірки. Не можна не згадати, наприклад, відомого українського діяча та
письменника Григорія Дем’яновича Зленка, з яким я мав багато тісних
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контактів у 80-90-ті роки минулого століття. Яскрава особистість,
взірець невтомної та послідовної просвітницької діяльності,
незалежно від того, якою би багатовекторною не була пульсація
одеського простору.
В останні роки одеська спілка художників намагається
розширювати формати презентації деяких виставок членів НСХУ.
Щороку на вернісажі до дня народження Т. Шевченка та до Дня матері
ми запрошуємо представників двох одеських університетів, філологів,
істориків, краєзнавців, дослідників української музичної творчості та
фахівців з нашої наукової бібліотеки. Їхні виступи створюють бажану
інтригу змістовного наповнення фаховою інформацією теми наших
виставок. Дуже щирі, теплі враження залишились у наших мистців,
наприклад, від виступу на одній із Шевченківських виставок Ганни
Іванівни Єфімової, яка завідує сектором бібліотеки «Закордонне
українство».
Зважаючи на те, який авторитет має Одеська національна
наукова бібліотека, як потужно звучить її ім’я, не можу не відзначити
колосальний внесок Ольги Федорівни Ботушанської – директора за
посадою та лідера за природою свого характеру. На мій погляд, не в
останню чергу завдяки колосальній концентрації енергії цієї яскравої
особистості
уможливились успішність діяльності колективу та
резонанс його роботи в світі. Очевидною видається її заслуга і в тому,
що бібліотека набула статусу національної.
… Бібліотека – активно діючий репрезентант документального
багатства нашого часу і простору.
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