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У статті досліджено роль євреїв-науковців у розвитку біб ліо течної справи 
у СРСР у першій половині ХХ ст. На базі індуктивного аналізу охарактери-
зовано роль євреїв-інтелектуалів у строкатості тенденцій розвитку біб ліо-
текознавства. Представлено долі одеських біб ліо течних євреїв-працівників у 
контексті перипетій зазначеного періоду.
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Відміна у квітні 1917 р. Тимчасовим урядом всіх національних і релігійних 
обмежень для населення Російської імперії побудила євреїв як й представників 
інших народів, що зазнали утисків з боку царату, до активної участі у всіх сфе-
рах життя. З встановленням радянської влади суспільно-політичне і соціально-
культурне життя євреїв отримало підтримку більшовицького керівництва. По-
дібна політика сприяла різкому зростанню участі іудеїв у різних сферах буття. 
В Одесі як одному з багаточисельних осередків іудейської культури в імпер-
ському просторі євреї миттєво скористались отриманими свободою і правами. 
Результатом такої політики стала їх активна участь у різних царинах культури: 
освіті, науці, літературі тощо. Не виключенням була й біб ліо течна справа.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

В статье исследована роль евреев-ученых в развитии библиотечного дела в 
СССР в первой половине ХХ в. На базе индуктивного анализа охарактеризо-
вана роль евреев-интеллектуалов в пестроте тенденций развития библиотеко-
ведения. Представлены судьбы одесских библиотечных евреев-работников в 
контексте перипетий указанного периода.

Ключевые слова: Одесса, евреи, библиотеки, сотрудники, библиотекари, 
трансформации, политические репрессии.
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ODESSA JEWISH VECTOR IN DEVELOPMENT OF LIBRARY 
SCIENCE IN THE SOVIET UNION IN THE FIRST HALF OF THE 
TWENTIETH CENTURY: BIOGRAPHY AND HISTORIOGRAPHY 
PERSPECTIVE

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

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