
Нові надходження відділу рідкісних видань та рукописів 

за 2015 рік 

Дякуючи зокрема, нашим читачам, фонд відділу поповнився ось такими 

науковими цікавинками: 

Скоп Л. Майстер мініатюр Пересопницького 

Євангелія – Федуско, маляр зі Самбора. – 

Дрогобич, 2011. – 80 с. : іл. 

Дослідження розкриває тему авторства 

художнього оздоблення Пересопницького 

Євангелія – найвідомішої пам’ятки української 

рукописної книги XVI століття. Дослідник 

іконопису Лев Скоп, опираючись на методи 

формального аналізу, вперше в історії 

українського мистецтвознавства встановив 

художника-виконавця пересопницьких мініатюр. 

Автор аналізує малярський почерк Федуска зі 

Самбора, проводить порівняльний аналіз 

оздоблення рукопису зі значущим творчим 

спадком цього майстра, розглядає композиційні та 

іконографічні особливості мініатюр. 

 
 

Ломацький М. Національна свідомість / 

Михайло Ломацький. – Лондон : Вид-во 

Спілки української молоді, 1952. – 63 с. 

У цій розвідці автор не лише поставив актуальні 

питання “Що таке національна свідомість?”, „В 

чому її джерела та вияви?”, “Які особливості її 

формування й розвитку?”, а й дав на них вичерпні 

відповіді, простеживши ґенезу різних понять та 

категорій. 

 

 

 



Губарь О.И. Очерки ранней истории евреев 

Одессы. – Одесса :ВМВ, 2013. – 416 с. 

Ця робота одеського краєзнавця Олега Губаря 

присвячена практично не досліджуваній раніше 

історії єврейської общини Одеси. На базі великих 

архівних та інших джерел ним вивчений цілий ряд 

проблем: шляхи міграції першопоселенців-євреїв, 

склад родин, їх компактне розселення в місті, 

соціальний та майновий стан, рід занять, участь у 

громадському самоврядуванні. Крім того, 

простежується формування кагалу, устрій синагог і 

молитовних будинків, склад, еволюція так званої 

бродської громади, історія Старого єврейського кладовища і цілий ряд інших 

цікавих питань. Книга забезпечена довідковим апаратом, а в якості додатку – 

найважливішими архівними реєстрами перших одеських євреїв.  

 

Документы по истории и культуре евреев в 

архивах Киева : путеводитель = Jewish 

documentary sources in Kiev archives : a guide / 

И.о. Рос. гос. гуманитар. ун-т, Гос. комитет 

архивов Украины, Еврей. теолог. семинария 

(Нью-Йорк); ред.-сост. Е.И. Меламед, 

М.С. Куповецкий. – К. : Дух і Літера, 2006. – 

752 с. 

Даний путівник – один з перших міжархівних 

довідників, присвячених документам з історії та 

культури євреїв в архівосховищах України, який 

видається в рамках міжнародного проекту 

«Документи з історії та культури євреїв в архівах 

Росії, України та Білорусі». 

Упорядникам вдалося виявити й описати різноманітні за змістом та видами 

документи, найбільш ранні з яких відносяться до початку XVI ст., а найбільш 

пізні – на кінець XX ст. З 912 фондів і колекцій, що знаходяться в 22 

архівосховищах Києва. Взяті в сукупності, вони представляють унікальне 



зібрання письмових джерел з історії та культури євреїв у Польщі, Російської 

імперії, СРСР і України. 

Путівник російською мовою. Титульний аркуш, передмова і зміст паралельно 

англійською. 

 

Шпиленко Д.П. Материалы к родословию 

смоленского дворянства. – М., 2006. – 306 с. 

Запропоновані увазі читачам Матеріали – 

результат опрацювання та аналізу різних списків 

полку смоленської шляхти, реєстрів збору 

подимного (як польського періоду, так і 

російського), переписних і розподільчих книг, 

літописів, переписів міських дворів та інших 

масових джерел, що стосуються не тільки окремих 

сімей і родів, але всієї смоленської шляхти. 

Особливий інтерес автора – період XVII-XVIII 

століть. На думку автора, саме цей період 

найменш відображений в більшості опублікованих 

родоводів смоленських дворян.  

 

Быть, а не казаться : Александр Стурдза и его 

время. – К., 2004. – 296 с. 

Дослідження присвячено Олександру Стурдзі – 

таємному раднику, письменнику-теологу, 

політичному і громадському діячеві першої 

половини ХІХ століття. У книзі також йдеться про 

рідних Олександра, його друзів і знайомих, 

товаришів по службі і однодумців. 

  



Гагарина С.П. Художник книги и шрифта В.В. 

Лазурский. – М., 2009. – 14, [2] с. 

Публікація присвячена 100-річчю від дня 

народження художника книги та шрифту Вадиму 

Лазурському. Він оформив більше 300 видань, 

багато з яких стали класикою книжкового 

мистецтва. За видатний внесок в оформлення 

книги нагороджений Премією Гутенберга Ради 

міста Лейпцига (1975). Видання доповнене 

хронографією життя та діяльності 

В.В. Лазурського. 

 

 

 

 

 

 

До уваги любителів і 

шанувальників книжкового 

знаку, екслібрису: фонд відділу 

поповнився чотирма новинками, 

дві з яких присвячені відомій 

поетесі Анні Ахматовій «Анна 

Ахматова в графике и 

экслибрисе : к 125-летнему 

юбилею» (Одесса, 2014) та 

«Антология ахматовского 

экслибриса» (2014), з іменним 

покажчиком художників, які 

виконали книжкові знаки, присвячені А. Ахматовій.  

Третя новинка – це видання, присвячене 120-річчу від дня народження поета 

Сергія Єсеніна «Есениниана в экслибрисах» (Одесса, 2015). Ці книжки видані 

книголюбом і бібліофілом Володимиром Селівановим. 

 

  



Ще одне видання – «Книжные знаки одесских 

библиофилов» (Одесса, 2014). Це монографічне 

дослідження, здійснене співробітником відділу 

рідкісних видань та рукописів Ларисою Іжик. В 

ньому автор висвітлює книжкові знаки одеських 

бібліотек, з однієї сторони, як найменш висвітлених 

в літературі, з іншої – як найбільш цікавих для 

історії нашого регіону. Дослідження обмежене 

дореволюційним періодом і бібліотеками приватних 

осіб. Поняття «одеська» бібліотека трактується 

досить широко: деякі книжкові зібрання (наприклад, 

В. Баздирева, Н. Ерделі) формувались далеко від 

Одеси, в дворянських маєтках.  

 

Бібліотека М.Ф. Комарова : каталог колекції 

Одеської національної наукової бібліотеки імені 

М. Горького / Одес. нац.. наук. б-ка ім. М. 

Горького ; упоряд. Н.А. Бродецька, Н.О. Яцун ; 

ред. І.С. Шелестович. – Одеса, 2014. – 321 с., 

[12] c. іл. 

Каталог містить бібліографічний опис книг 

та ряду періодичних видань з книжкової колекції 

М.Ф. Комарова (1844-1913) – видатного діяча 

української культури, літературознавця, етнографа, 

біографа, бібліографа, видавця і громадського 

діяча. Бібліотеку умовно структуровано за 

галузевим принципом: художня українська та 

російська література, переклади із 

західноєвропейської; суспільні науки, половина з яких – книжки з історії 

України; є література з мовознавства, бібліографії, етнографії та географії. 

Серед періодичних видань – «Записки наукового товариства імені Т. 

Шевченка», «Зоря», «Правда», «Рідний край», «Слово», «Село» та ін. Більшу 

частину колекції складають видання 1880-1910 років, надруковані в Одесі, 

Харкові, Києві, Херсоні, Чернігові, а також Львові та Чернівцях. Автори 

каталогу також співробітники відділу рідкісних видань і рукописів ОННБ – 

http://catalog.odnb.odessa.ua/opac/index.php?url=/notices/index/IdNotice:301894/Source:default
http://catalog.odnb.odessa.ua/opac/index.php?url=/notices/index/IdNotice:301894/Source:default
http://catalog.odnb.odessa.ua/opac/index.php?url=/notices/index/IdNotice:283730/Source:default


Наталя Бродецька і Надія Яцун. Книжка видана завдяки підтримці Українського 

дому Одеси.  

Видання розраховане на науковців, аспірантів, студентів, книгознавців, 

працівників бібліотек, а також на всіх, хто цікавиться історією України та її 

культурою. 

 

Видавнича спадщина українського ренесансу : 

каталог виставки / Одес. нац.. ун-т ім. І.І. 

Мечникова ; авт.-упоряд. О.Л. Ляшенко, І.М. 

Усатенко. – Одеса, 2011. – 86 с. : іл., [26] с. іл. 

Каталог містить опис українських видань 1917-

1930 рр. у фондах Наукової бібліотеки Одеського 

національного університету імені І.І. Мечникова, 

які були представлені на виставці, присвяченій 

20-й річниці незалежності України. Видання 

ілюстроване відбитками палітурок, титульних 

аркушів та окремих сторінок виставкових 

примірників. Воно призначене для філологів, 

істориків, культуро знавців, викладачів та 

студентів. 

 

Історія видавничої справи Сумщини : збірник 

документів та матеріалів 1861-1920 / Держ. 

архів Сум. обл.. ; упоряд. Н. С. Подоляка. – 

Суми, 2007. – 128 с. 

У книзі подано документи та матеріали про 

розвиток видавничої справи Сумщини (1861-

1920). Збірник містить такі розділи: Законодавчі 

документи Російської імперії; Видавнича 

продукція та діяльність друкарень, книжкова 

торгівля у документах архівів, у збірниках 

документів та матеріалів. Науково-довідковий 

апарат складається з переліку документів, 

вміщених у збірнику, іменного покажчика та 

переліку фондів і друкованих джерел, які містять 

інформацію з історії видавничої справи. 



Каталог неперіодичних та продовжуваних 

видань 1861-1917 рр., створених у межах 

території сучасної Сумщини : (матеріали до 

бібліографічного репертуару) / уклад. 

Н.С. Подоляка. – Суми, 2009. – 32 с. 

Цей посібник призначений для широкого кола 

дослідників історії, науки і культури України, 

книгознавців та бібліографів, фахівців у галузі 

бібліотечної і видавничої сплави, а також для всіх, 

хто цікавиться історичним минулим нашої країни. 

 

 

 

 

 

 

Монфокон : исследования по палеографии, 

кодикологии и дипломатике. Вып. 1 / РАН, 

Ин-т всеобщей истории ; отв. ред. Б.Л. 

Фонкич. – М., 2007. – 591 с. : ил. 

Збірник присвячений грецьким, латинським та 

слов’янським рукописним книгам і документам 

IV-XX ст. Досліджені найважливіші питання 

історії грецької і слов’янської книжкової 

культури до початку ХVІІІ століття, 

досліджуються видатні пам’ятки візантійського і 

поствізантійського періодів, шедеври латинської 

писемності. 

До критичного розділу збірника увійшли роботи, 

в яких обговорюються можливості дослідження 

грецького рукописного матеріалу ХVІІ ст., а також рецензії на нові видання. 

 

  



Славянская письменность Великого 

княжества Литовского : характерные черты 

и специфические особенности : сборник 

статей / Ин-т Литовского языка ; сост. 

Н. Морозова. – Вильнюс, 2014. – 440 с. : ил. 

Збірник присвячений вивченню різноманітних 

аспектів слов’янської писемності Великого 

князівства Литовського. Статті у збірнику 

згруповані за трьма тематичними розділами: 

Християнська традиція, Взаємодія 

християнської та іудейської традиції і 

Мусульманська традиція. 

Книжка призначена для істориків, філологів, 

книгознавців і всіх, хто цікавиться історією 

культурного надбання Великого князівства 

литовського.  

 

Маленькие истории Французского бульвара. 

Продолжение… : очерки / С. Айдинян, 

Е. Гросман, И. Дуценко, Г. Макарова, 

Н. Матвеенко ; сост. М. Байдан ; гл. ред. 

А. А. Таубеншлак. – Одесса, 2012. – 108, [1] с. 

: ил., [14] с. ил. – (Вся Одесса ; вып. 56). 

Представлений збірник матеріалів – це 

продовження спогадів про унікальне місце 

Одеси, кооператив «Науковий робітник», що 

був розташований на Пролетарському (нині 

Французькому) бульварі. Кооператив був 

створений у 1928 році і в ньому жили видатні 

вчені, які зробили великий внесок не лише у 

вітчизняну, але й у світову науку. Це академіки 

В. П. Філатов, М. О. Ясиновський, член-

кореспондент В. П. Цесевич та багато інших.  

В нарисах представлені фотографії і документи із сімейних архівів. 



Ці нариси доповнюють попередні два видання і являють собою спогади інших 

авторів про кооператив і його мешканців. З ними також можна познайомитись в 

нашій бібліотеці. 

 

Черниш Н. Основи бібліології : навч. посіб. / 

Наталія Черниш. – Київ, 2014. – 220 с. 

У посібнику подано відомості про історичний 

шлях книгознавства в світі та в Україні, 

виокремлено етап його розвитку, розглянуто 

основні елементи книги як матеріальної 

конструкції, відповідно до чинних нормативних 

документів викладено матеріал щодо сучасної 

типології видань. Значну увагу приділено ґенезі 

української науки про книгу, багатоаспектно 

проаналізовано книгознавчі періодичні видання 

«золотої доби» національної бібліології та 

новітні фахові джерела. Вміщено додатки 

(біографічні довідки про видатних дослідників 

книги, відомості щодо періодичних та інтернет-

джерел з книгознавства та ін.), розгалужений апарат методичного спрямування. 

Посібник може бути корисним тим, хто готується стати фахівцем з 

книгознавства, бібліотекознавства, бібліографії, а також працівникам у сфері 

книговидання і книгорозповсюдження.  


